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Morsomt å være kjønnsforsker for tida?
De som trodde at norsk kjønnsforskning avgikk ved en 
stille død etter Hjernevask, tok skammelig feil. Det er 
fortsatt «liv i lervan’», som vi sier der jeg kommer fra. En 
gammelmodig forståelse av biologi som statisk og entydig 
bestemmende for ulikheter mellom kjønnene er rimelig 
parkert, feministiske forskeres forhold til intimsfæren er 
med innlevelse debattert både her og der – blant annet 
gjennom svenske toppakademikeres offentlige samlivsbrudd, 
likestilling i dereguleringens tid problematiseres på ulike 
hold, transkjønnete tildeles rettigheter og hijabkledde Sana 
i «Skam» framstår som et potensielt nytt og annerledes 
feministikon. Kort sagt – det skjer ting.

Det daglige arbeidet på et senter som STK består blant 
annet av å skaffe eksternt finansierte forskningsprosjekter. 
Vårens ulike søknadsprosesser har tatt mye STK-tid. Intense 
arbeidsøkter kombinert med hurrarop når søknaden 
sendes, men også tidvis oppgitthet. Søknadsprosesser kan 
gi innsikt i kunnskapsfelt du ikke visste mye om fra før, de 
kan gi deg anledning til å fordype deg i noe som du lenge 
har ønsket å undersøke, de kan utfordre teoretiske så vel 
som metodiske antakelser, gi deg nye samarbeidspartnere 
og fungere som et skikkelig puff i retning av tydeliggjøring 
av egne (og andres) forskningsinteresser. Med tanke 
på utvikling av kjønnsforskningsfelt kan slike prosesser 
være vel så viktige som mer tradisjonelle visjons- og 
organisasjonsutviklingsprosesser. 

Vi krysser selvsagt fingrene for at noen med penger og faglig 
teft er enige med oss i at våre problemstillinger er de faglig 
beste, at budsjett- og prosjektorganiseringen er solid og våre 
formidlingsplaner strålende. Dette ønsket har vi felles med 
en mengde andre søkere. Noe annet vi har felles med mange 
andre, er en bekymring over den økende strømlinjeformingen 
av søknadsprosessen og hva dette koster. Det handler om alt 
fra søknadsskjemaets utforming via krav til spesifisering av 
«impact» og et stadig mer entydig fokus på bidrag til EUs, 
Nordens eller nasjonal økonomisk vekst som hovedformål. 
Andre verdier kan være vanskelige å få øye på. 

Søknadsskriving er i ferd med å bli en spesifikk sjanger med 
dertil hørende eksperter. På et vis er det riktig at slik har det 
alltid vært. Gode søknadsskrivere har alltid fått penger. Men 
kriteriene for en god søknad beveger seg, og jeg er ikke like 
sikker på at kriteriene beveger seg i en retning som på lang 
sikt gagner god kunnskapsproduksjon. I flere sammenhenger 
utgjør notatet om den spennende forskningsideen din bare en 
liten del av søknaden. Søknadsskjemaet har flere små og store 
punkter hvor avstanden til forskningsideen din kan oppleves 
som enorm. For hvordan skal vi forklare hvilken «impact» 
forskningen vår har når vi – heldigvis – ikke vet svaret enda? 
Om løsningen så blir å leie inn eksperthjelp til å fylle ut dette 
punktet eller for den saks skyld andre punkter i søknaden, da 
kjenner jeg en viss uro. Er dette lurt og er det en konsekvens av 
god kunnskapspolitikk? Svaret er nei på begge spørsmål.

Alle søknader om forskningsmidler leveres i dag elektronisk. 
Det er lenge side nattåpningstidene på postsentralen var viktig 
kunnskap for en forsker in spe. Nattåpningstidene – slik at 
man på nattestid kunne sikre seg at stemplet på konvolutten 
søknaden lå i, var med samme dato som søknadsfristen. 
Uheldigvis skiftet disse nattåpningstidene stadig, med 
potensielt store konsekvenser for de involverte. Papirmediet 
bød altså på sine utfordringer. 

Denne utgaven av Bulletine er, i hvert fall foreløpig, den siste 
utgaven som gis ut på papir. STK takker av redaktør Nina 
Heilmann som ikke bare er kjent for STKs ansatte, men et 
velkjent navn i alle kjønnsforskningsmiljøer i Norge og Norden. 
Det har Nina vært helt siden hun ble ansatt i 1987. Foruten å 
være en god arbeidskamerat, har hun på dyktig vis bidratt med 
informasjon om store og små begivenheter til alle. Og det er vi 
svært takknemlige for! Lykke til i pensjonisttilværelsen, Nina.
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Gender equality and Quality of life – 
in Poland and norway
Research on gender equality often amounts to research on gender balance: We get to know a lot about the 
earnings of men versus women, and who occupies leading positions and such. But less about how women            
and men all over the world experience living in more and more gender equal societies. 

By Ragni Indahl, STK
ragni.indahl@stk.uio.no

The research on the effects of gender 
equality on everyday life is surprisingly 
scarce and rudimentary. But now a 
bilateral research project has tried to 
remedy this: The Gender Equality and 
the Quality of Life EEA-grant project has 
explored everyday life in Poland, using 
a survey that previously has been tried 
in Norway – and also in a long line of 
European and non-European countries. 
So now we have a lot of data, and also 
some findings are on the way: And the 
conclusion so far is that both work life 
and family life improve for both the men, 
women and children that live in more 
gender equal families! And so does also 
health. But among the main result of 
the project is actually the working out 
of tools and concepts to use for research 
on gender equality in a global context 
– because central concepts relevant for 
understanding gender equality mean 
different things in different countries – 
hence there was much work done just on 
finding good concepts and developing 
relevant questions that would work in a 
Polish context.

In 2012 STK joined an EEA Norway 
grant application sent from the 
Jagiellonian University in Krakow, and 
this application got funding. In 2013 
we therefore hired Trine Rogg Korsvik 
as postdoctoral fellow and together 
with Kari Solbrække from Helsam, UiO 
and headed by Øystein Gullvåg Holter 
as the PI, these three constituted the 
Norwegian team in this bilateral research 
project. Together with Polish researchers, 

several that we at STK already knew 
from prior research cooperation – this 
project aimed at uncovering relations 
between gender equality and the quality 
of life in Poland and Norway. 

Final conference and full house 
from the GEQ-project 
After a formal welcome by the project 
leader professor Krystyna Slany, a 
representative from the EU parliament, 
the Norwegian Embassy in Poland and 
the Norwegian PI – Øystein Gullvåg 
Holter – the fully packed conference 
auditorium was presented with in all 
six presentations, before the conference 
closed with a panel discussion. Most of 
the presentations were given in Polish, 
but good translators were in place, 

hence it was surprisingly easy to follow, 
even though of course a lot of details 
were difficult to catch.

The Polish project has been built 
using Norwegian research as a main 
point of reference. Øystein Gullvåg 
Holter briefly presented the research 
tradition, Norwegian, European and 
global, that has built on this research, 
in his introduction talk. And then he 
underlined the further steps taken in 
the project: an in-depth comparison 
of gender equality in two European 
countries that are quite different in 
this respect, Poland and Norway. This 
‘tough test’ has worked well, Holter 
said, enhancing the prospect for a 
wider European gender equality survey, 
based on the ‘European blueprint’ 
questionnaire and guidelines that will be 
delivered as part of the outcome of the 
project.

After the introductions, the first 
presentation was about the project 
methodology: This project combined 
the use of a big survey (1500 respond-
ents from all over Poland!) with inter-
views, both individual and in groups. 
And the survey was broad, with a lot of 
questions about both work and family 
life, health and last – but not least 
– questions about attitudes towards 
gender equality.

The big amount of data is still to be 
analyzed and reports and scientific 

articles are in pipeline. And the project 
has tried to keep the complexity high; 
to do the research in a way that makes 
it possible to uncover gender equality as 
multidimensional and as an experience 
within many different areas of life.

Having a job makes 
a huge difference
Attending the conference as STK-
representative, the talk by our post-
doctoral fellow Trine Rogg Korsvik was 
of course of special interest. It is really 
nice to get a bigger picture after hearing 
bits and pieces from the research that 
has been going on down the corridor for 
a couple of years. One gets to be very 

curious about what will be the results. 
Among her main findings were that to 
have a job and be part of the work force 
is very important both for men and 
women in Poland. Work hierarchies in 
Poland comes out as problematic both 
for men and women, 45% of the men 
and nearly the same for women report 
to be on the bottom of their workplace 
hierarchies, and they say that the work 
demands big sacrifices in terms of time 
for family, friends and leisure – and one 
in ten reported to have experienced 
problems such as sexual harassment, 
bullying and discrimination. 

Even those who do not regard their 
job as a source of self-development, who 
therefore work out of plain necessity, 
and do not find any deeper meaning in 
the job itself – report that their jobs are 
source of respect and stability. So even 
those who are in the worst positions in 
the workplaces in Poland, still report 
that to have a job is of major importance 
for their life quality as such. This goes 
for both men and women. 

An additional finding was that the 
very few women in higher positions 
reported a higher grade of wellbeing and 
health than the men in higher positions; 
hence the difference of the effect of 

Leader of the project professor Krystyna 
Slany, Head of Department, Institute of 
Sociology, Jagiellonian University, Krakow.

Norwegian Ambassador in Poland Karsten 
Klepsvik and professor Øystein Gullvåg 
Holter, STK.

Postdoctor Trine Rogg Korsvik, STK.

Researcher Ewa Krzaklewska, Institute of 
Sociology, Jagiellonian University, Krakow.

having work was even bigger among the 
women than among the men.

After all the main presentations and 
a short panel discussion, there was time 
for questions from the audience. And 
there were a lot of questions, both about 
methodology and about the results. And 
also about the Norwegian experience 
with gender equality. One of the last 
questions came from a participant who 
seemed to be very worried about how 
Polish women could be able to both 
work and raise children, so the seminar 
actually ended up with a question about 
if Norwegian women – who are prone 
to work a lot – have babies. Trine Rogg 
Korsvik tried her best to reassure the 
audience that in Norway the birthrate 
is good, actually much higher than in 
many non-gender-equal countries, hence 
the worry that gender equality destroys 
families are not supported by figures. 

With that statement the conference 
ended, but the output from the research 
is still just beginning. Check out next 
issue of NORA, Nordic Journal of Femi-
nism and Gender Research,  for some of 
the findings from this project! 
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Associate professor Beata Kowalska
Institute of Sociology, Jagiellonian University, 
Krakow.
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seminar om de store spørsmålene 
i kjønnsforskningsfeltet
tre stipendiater ved stk, solveig Laugerud, Reinert skumsnes og Anna Young, arrangerte 10. februar 2016 et 
seminar om de store spørsmålene i kjønnsforskningsfeltet med tittelen «i spennet mellom det psykologiske og 
det sosiale, mellom kropp, tekst og ting». tre senterledere og fem paneldeltakere ble spurt: 
Hvor er forskningsfronten i kjønnsforskningsfeltet i dag? 
Av Margunn Aanestad, professor ved Institutt for informatikk, 
UiO og gjesteforsker ved STK
margunn@ifi.uio.no

Er det en felles front eller spriker feltet i ulike retninger? Spiller 
faglig disiplin en rolle? Hvordan er det med tankegodset fra 
poststrukturalismen og balansen til andre teorier? Hvordan er 
balansen mellom teori og empiri? Hvor går veien videre?

Alle disse vendingene
Ann Therese Lotherington (Kvinnforsk, Tromsø) beskrev to 
problematiske posisjoner - å innta en ‘intet nytt under solen’-
holdning og ikke la seg berøre og forandre av det nye, eller å 
mobilisere ‘turns’ (vendinger) som en strategi for å definere seg 
i forhold til en (postulert) felles forskningsfront. Slike vendinger 
kan fungere som et koloniseringsprosjekt som deler forskerne 
opp i to grupper – de spennende og nytenkende og de kjedelige, 
utdaterte. Hvis vi ikke skal gå i en av disse grøftene må vi 
reflektere over både nytt og gammelt: Hva skal vi med det nye, 
kan det hjelpe oss til å forbedre analysene våre? Hva er det 
ved det gamle som vi ikke skal videreføre, hva hjelper oss ikke 
lenger? Hva passer sammen av gammelt og nytt? 

Ny, vanskelig teori kan tvinge tenkningen videre. Gjennom 
strevet med å forstå og anvende feministisk materialitetsteori 
(som Donna Haraway, Annemarie Mol og Karen Barad) i egen 
forskning på demens, hadde Lotherington erfart at noe nytt ble 
mulig: Å arbeide med en multiplisitetsforståelse av demens, å 
undersøke agency som distribuert i sosiomaterielle nettverk, og 
å forstå body/mind på nye måter. Men teori er bare verktøyet, 
hva vi lurer på er drivkraften. Teori og empiri beriker og utvikler 
hverandre; vi trenger både empirispekket teori og teoriladet 
empiri.

Forskningsfronter eller rhizomatiske nettverk?
Christine Jacobsen (SKOK, UiB) problematiserte forståelsen 
av fagfelt som lå bak spørsmålene om ‘felles front’ og ‘sprikende 
felt’: er enhet et ideal og sprik problematisk? Selvfølgelig må 
man av og til fremstå som en enhetlig, felles disiplin, men da 
bør det ikke handle om å sortere i retninger, men heller om å 
samles og bevisstgjøres om egen situasjon i en sosio-materiell 
kunnskapsproduksjon. Jacobsen holdt frem rhizome-begrepet 

fra Deleuze and Guattari som nyttig, fordi det lar oss snakke om 
teori og empiri på en måte som ikke er hierarkisk, krono-logisk 
eller romlig organisert. Det åpner for mangfold og ulike inn- og 
utgangsposisjoner både med hensyn til data, teori og metode. 

I sitt eget felt, antropologi, mente Jacobsen at poststruk-
turalismen alltid hadde vært i opposisjon og aldri blitt 
hegemonisk. I egne kritiske undersøkelser av det sekulære 
hadde en poststrukturalistisk måte å reise spørsmål på, vært 
viktig i et felt dominert av liberal diskursteori a la Habermas. 
Å holde oppe en kritisk bevissthet om tekst og diskurs, å åpne 
spørsmålene og å holde spørsmålene åpne – det er viktigere enn 
å definere feltet. 

Om å ta ansvar for forskerposisjonen
Anne-Jorunn Berg (STK, UiO) beskrev sin ambivalens i forhold 
til alle vendingene grunnet koblingen til et styringsregime som 
har bestemte måter å måle på: Definerer man en vending, får 
man mange siteringer og skårer høyt på ‘kvalitet’. Selv om det er 
lett å harselere over dem som er trendy, må vi samtidig ta ansvar 
for ikke å bli fastlåst – ‘vending’ betyr også å være i bevegelse. 
Forskeren må ta ansvar for posisjonen man snakker fra, men 
god situeringspraksis er ikke bare å ramse opp markører 
(hvit, middelklasse) – man må redegjøre for det lokaliserte 
forskerblikket, hvilken posisjon man tar og hvilken ‘turn’ man 
plasserer seg i. En materiellsemiotisk forståelse av kjønn, basert 
på blant annet vitenskaps- og teknologistudier hvor materialitet 
alltid har vært sentralt, gjør mulig en ny og annerledes forståelse 
av det biologiske og kroppen. Det kan gi nye blikk på sex/
gender, gjøring (performativitet/interaksjon) og kan forene 
feministisk teori og teorier om kjønn. Her behøver man ikke 
å starte med distinksjonen, noe som preger den tradisjonelle 
strukturalistiske tilnærmingen. Kyborgen kan åpne opp for nye 
spørsmål, for eksempel: Hva skjer med kategoriene våre når en 
mann forelsker seg i operativsystemet sitt (filmen ‘Her’), eller 
når bestefar lærer opp omsorgsroboten sin til å bli smykketyv 
(filmen «Robot & Frank»)?

Paneldebatt
Tove Pettersen (IFIKK, UiO) skulle gjerne sett mer post-
strukturalisme og dekonstruksjon i filosofi, et fag som generelt 
er mannsdominert, uten et kjønnsperspektiv og forankret i 

dikotomier som maskulint/feminint. I løst organiserte, men 
sterke, internasjonale nettverk skjer forskning på feministisk 
filosofihistorie, forskning omkring feministisk etikk (for 
eksempel omsorgsetikk) og debatter om filosofiens nytte-
spørsmål som bringer feministisk og tradisjonell filosofi i 
kontakt. Det politiske og sosiale engasjementet – at man 
fokuserer på erfaringer fra marginaliserte grupper – har både 
praktisk nytte og bidrar til teoretisk videreutvikling, og det gjør 
at feministisk filosofi klarer å engasjere og rekruttere bedre enn 
tradisjonell filosofi. 

Arnfinn J. Andersen (NKVTS) fremholdt at kvinne- og 
mannsforskningen har vært viktig for politikkutforming 
og lover. En utfordring framover er å ivareta og forvalte 
fagfeltet, siden forvaltningen selv ikke har noe politisk 
eierskap til det. Feltet kan bidra med viktig innsikt i hvordan 
medborgerrettigheter og identitet skapes i ulike politiske 
situasjoner og under nye rammebetingelsene, bl.a. de som går 
ut over nasjonalstatens rammer. Til det trenger feltet ‘større 
muskler’, mente Andersen, og ønsket seg mer samarbeid 
mellom UoH- og instituttsektoren, større forskningssatsinger 
(for eksempel om borgernes liv innenfor neoliberalistiske 
rammer), og at feltets teorigrunnlag, analyseredskap og 
fortolkningsrammer ble koblet til større institusjoner og 
dataressurser (som hos Sosialøkonomisk institutt og SSB) for å 
belyse disse problemstillingene i samarbeid. 

May-Len Skilbrei (Jus, UiO) tok for seg forholdet mellom 
kjønnsforskning og fagdisiplin, i hennes tilfelle kriminologi og 
sosiologi. I brytningen mellom fagfeltene ligger det et potensiale 
til å gjøre noe nytt. I kriminologi er kjønn tydelig til stede som 
en sentral variabel, men det er lite kjønnsanalyser selv om dette 
er et problematiserende og kritisk fag. Poststrukturalismen kan 
være en brekkstang inn i feltet, gjennom å destabilisere ideer 
om normativitet, og å synliggjøre makt og brytninger i sentrale 
begreper. For eksempel kan man spørre om hvordan kjønn 
produseres gjennom kriminalitet og kontroll av kriminalitet. 
Ulike empiriske felt vil ha ulike teoribehov, og vi må spørre 
hvilke redskaper som trengs i et spesifikt felt, hva som bringer 
tenkningen framover. 

Cathrine Egeland (AFI, HiOA) diskuterte den språklige 
vendingen og spurte om det er riktig å kalle Luce Irigaray, Judith 
Butler, Donna Haraway og Rosi Braidotti for poststrukturalister. 
Debatten handler kanskje ikke om poststrukturalismen, men 
er heller en debatt om hva som er formålstjenlig og hva som 
underminerer institusjonalisering av kjønnsforskningen, som 
fortsatt er godt planta i et stats-finansiert og instrumentelt 
system. Den språklige vendingen og poststrukturalismen har 

ikke utfordra dette, men har blir tatt opp som en utvidelse av 
verktøykassa. 

Harriet Bjerrum Nielsen (STK, UiO) tok opp ‘overskrid-
elsesretorikken’ knyttet til vendinger og flokkmentaliteten 
i å løpe etter de nyeste teoriene. Det er en viss generasjons-
problematikk her, at det er et behov for å knytte identitet til 
teori. Men man kan ikke definere et felt ut fra at man stiller 
nye spørsmål; man må starte med de empiriske spørsmål, med 
objektene og fenomenene. Derfor må man være i dialog med 
disiplinene – man trenger teorier om gjenstandsfeltet og om 
hvilke spørsmål man stiller. Når en teori får hegemoni, blir 
gyldighetsgrensene for teorien uklare. Teori former et objekt, 
hva blir skåret fra? Vi trenger mange teorier, ikke en. Vi må 
passe på så retorikken om endring og overskridende ikke blir en 
ny normativ modell som virker innsnevrende. Å formulere sin 
egen radikalitet og å iscenesette seg selv er en ting, men hva er 
sammenhengen med endringsprosjektet, er det også en agenda 
om å endre verden? 

I plenumsdiskusjonen ble blant annet feltets rolle diskutert 
– er man en premissgiver for velferdsstaten, hvem skal man 
være nyttig for, og hvordan skal man forholde seg til de ulike 
forventningene andre aktører har til feltet?

Hva skal vi med fokuset på materialitet?
For en nykommer til kjønnsforskingsfeltet var seminaret 
verdifullt. Spesielt interessant var det, gitt min bakgrunn fra 
teknologistudier, å registrere at alle senterlederne nevnte 
materialitet. Mot slutten av det første tiåret på 2000-tallet 
ble ‘sosiomaterialitet’ et populært teoretisk perspektiv i 
mitt eget fagfelt, informa-sjonssystemer. Det kom med 
løfter om en ny måte å tenke omkring samspillet mellom 
teknologi og organisasjon, men har så langt mest ført til 
innadvendte og teoretisk orienterte debatter. Jeg tror vi 
også trenger en bevissthet om materialitet for å forstå de 
betydelige endringene som nå skjer i samfunnet basert på 
globale, digitale infrastrukturer. Innen det som i nytale kalles 
‘delingsøkonomien’ ser vi forretningsmodeller som unndrar seg 
de tradisjonelle mekanismene for regulering og beskatning, og 
hvor forbruker- og arbeidstakerrettigheter undermineres. Det er 
en enorm kommersiell interesse i de digitale data vi etterlater 
oss hver dag, og det skjer en data-innsamling som langt overgår 
hva Edward Snowden sine avsløringer om NSA viste. 

Materialitetsteori bør ha noe å bidra med for å forstå 
hvordan det digitale og medierte spiller en rolle i å forme våre 
livsbetingelser, og jeg håper at en økt oppmerksomhet mot det 
materielle også vil omfatte disse ‘store’ temaene. 

ARRAngeMenteRARRAngeMenteR
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Feministiske forskningsfronter –    
teori, politikk og samarbeid
Hvilke grenseflater berører kjønnsforskningen i dag? er kjønnsforskning nødvendigvis feministisk, og må den 
være det? Hvor er grense- og samarbeidsflatene mellom norsk, nordisk og internasjonal kjønnsforskning? Dette 
var noen av de mest sentrale spørsmålene som ble debattert i et dagsseminar 15. april på Blindern, arrangert av 
elisabeth engebretsen og sara orning, begge førstelektorer og forskere ved stk. 

Av Elisabeth Lund Engebretsen, STK
e.l.engebretsen@stk.uio.no

Arrangørene hadde invitert fem forskere med spennende 
profiler fra Norge og Sverige: Helga Eggebø, seniorrådgiver 
ved KUN - Senter for kunnskap og likestilling; Kari Jegerstedt, 
førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 
Universitetet i Bergen; Mia Liinason, førstelektor i 
kjønnsforskning, Göteborgs universitet; og Stine Helena Bang 
Svendsen, førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning, 
NTNU. Ingvil Førland Hellstrand, førsteamanuensis 
ved Universitetet i Stavanger og leder i Nettverk for 
kjønnsforskning, styrte ordet i den avsluttende paneldebatten. 

Flere forskningsfronter og tematiske virkefelter
Sara Orning og Elisabeth Engebretsen innledet kort om 
tanken med seminaret: Kjønnsforskningens fokus på makt 
og frigjøring, kropp og identitet, individ og struktur gjør den 
spesielt relevant for problemstillinger knyttet til sosial (u)
rettferdighet og solidaritet. Det ser vi i dagsaktuell tematikk 
som krig og flyktningkriser, identitetspolitikk og grenseflatene 
mellom menneske, natur og teknologi. Kjønnsbalanse og 
likestilling har dominert norsk kjønnsforskning og dessuten 
bidratt til internasjonal forskning og politikk på feltet. Men 
hvilke andre forskningsfronter og tematiske virkefelter kan 
identifiseres i transnasjonale forsknings- og samfunnsarenaer 
når det kommer til teoriutvikling, formidling og engasjement 
utover akademia? Har kjønnsforskningen et særlig ansvar her?

Endringsperspektiver og alternative 
teoretiske og politiske perspektiver
De inviterte forskerne presenterte deretter korte innlegg 
som tilsvar på utfordringen. Alle, på ulikt vis, åpnet opp 
for viktigheten av endringsperspektiver og alternative 
teoretiske og politiske prosjekter. Helga Eggebø tok 
for seg krysningspunktene mellom kjønnsforskning og 
statlig likestillingspolitikk, og argumenterte for tre viktige 
forskningsområder for begge arenaene: media, trakassering 

og innvandringspolitikk. Mia Liinason tok utgangspunkt i 
sin forskning på transnasjonal, feministisk grasrotaktivisme, 
kunst og solidaritetspraksis på tvers av nasjonalstaten, og stilte 
tankevekkende spørsmål: Hvilke verdier bærer den feministiske 
kampen? Hvilke følelser av tilhørighet bygger feminismen på? 
Når individets verdi defineres av nasjonalstatlig samfunnsnytte, 
viste Liinason at blant annet religion, sivilstatus og seksualitet 
inngår i en hierarkisk, strukturell definisjon av medborgerskap 
og tilhørighet, der de som ikke passer majoritetsdefinisjoner, i 
stadig større grad kategoriseres som en trussel. 

Kari Jegerstedt fulgte opp med å diskutere subjektivitets-
forståelser i lys av makt og hierarkitenkning i feministisk teori, 
og spørsmålet omkring endringspotensial, identitetspolitikk 
og systemkritikk i svart, postkolonial og poststrukturalistisk, 
feministisk teori. 

Stine H. Bang Svendsen fortsatte denne tematikken under 
tittelen «kjønnsforskning som radikalt demokratisk prosjekt». 
Hun stilte seg kritisk til at borgerlig, hvit feminisme fremdeles 
er hovedreferanse for kjønnsforskningen og strukturerer 
hvordan historier og problemer fortelles. Kanskje må vi være 
utålmodige og kreve endring i møte med denne dominante 
fortellerstrukturen? Og hva består arbeidet for kjønnsforskere 
egentlig i dersom det ikke er å kunne velge annerledes – skape 
kollektive allianser, skape andre fortider og fremtider istedenfor 
det neoliberale, individualiserte karrierejaget? I spenningene 
mellom ulike politiske oppfatninger og fagretninger, som ofte 
oppleves som kriser, oppstår (iblant) også viljen til å risikere 
vårt eget grep på verden, tenke annerledes. Nettopp disse 
krisene skaper motfortellinger, motallianser, og dermed en 
rekonstituering av kjønnsforskning som et kritisk prosjekt. 

Etiske dimensjoner ved  
kjønnsforskningens utfordringer i dag
Mange av innleggene og debatten som fulgte omhandlet altså 
politiske perspektiver, med kritiske blikk på maktstrukturer 

og dominante former for kunnskapsproduksjon i kjønns-
forskningen. I paneldebatten fulgte ordstyrer Ingvil Førland 
Hellstrand opp fra en litt annen vinkel, og spurte etter etiske 
dimensjoner ved kjønnsforskningens utfordringer i dag. 
Har den for eksempel et særskilt ansvar for å være pådriver 
for sosial og politisk endring, for å lage nye, mer likestilte, 
relasjonsforståelser? 

Ja, kjønnsforskningen har et samfunnsansvar, som alle 
andre akademiske fagretninger, til å formidle og engasjere seg 
utover egne rekker, mente de fleste i panelet. Men nei, det 
er ikke slik at kjønnsforskningen burde inneha et særskilt 
ansvar. Jegerstedt reflekterte for eksempel over selve begrepet 
samfunnsansvar: for hva betyr det egentlig, dette ansvaret, og 
hvor ligger definisjonsmakten? Er det de tunge, byråkratiske 
organisasjonene og universitetene som forvalter sårt tiltrengte 
og oppskattede forskningsmidler og stillinger? 

Men kanskje kjønnsforskningen gitt sin spesifikke historie, 
har et unikt potensial for å tenke nytt og kritisk, for å kunne 
våge å tenke at man er ansvarlig for egen lengsel etter frihet 
og egenart – en håpets politikk, som Mia Liinason siterte 
etter Diana Mulinari – mer enn et ansvar for å passe inn i og 

reprodusere etablerte ansvarsstrukturer som publiseringspoeng 
og ‘impact’. Derfor, å utforske grenseområder – mellom 
fagretninger og disipliner, akademia og samfunnet ellers, oss og 
dem – er svært viktig for å forstå seg selv og bygge andre typer 
relasjoner og former for omsorg som utfordrer konvensjonell 
makt- og normstruktur.

En arena for uintendert fellesskap
Kanskje ikke uventet var det umulig å enes om ett felles syn på 
denne komplekse tematikken. Selv om kjønnsforskning ofte 
snakkes om som ett fagfelt og en spesifikk form for faglighet 
som for noen er fremmedgjørende og teoritung, opplevdes 
seminaret som en arena for uintendert fellesskap, der det ble 
åpnet opp for diskusjon og dialog. Derfor var det svært gledelig 
å registrere mangfoldet i salen, ikke minst deltagelse fra flere 
generasjoner kjønnsforskere, fra utenlandske akademikere, 
studenter, fra ulike disipliner, og folk utenfor akademia med 
interesse for feminisme. Orning & Engebretsen satser på at 
stafettpinnen går videre neste år og at en svært viktig debatt 
fortsetter! 

Fra paneldebatten. Fra venstre til høyre på bildet: Sara Orning, Mia Liinason, Helga Eggebø, Stine H. Bang Svendsen, Kari Jegerstedt 
og Ingvil Førland Hellstrand. 
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De nordiske landene er blant de mest likestilte i verden, men likevel er seksuell vold i alle former et relativt 
utbredt problem. Det er dessuten et samfunnsfenomen som får stor oppmerksomhet – det opprører, engasjerer 
og berører, og er et hett tema for politisk debatt om alt fra likestilling og lovgivning til seksualundervisning og 
innvandring. 

Med nordiske briller på seksuell vold – 
hva ser man da?

Anja Emilie Kruse, kriminolog/PhD-stipendiat ved Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og 
koordinator for Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle 
overgrep og gråsonekrenkelser, Katrine Bindesbøl Holm 
Johansen, Statens Institut for Folkesundhed, Danmark, Rannveig 
Sigurvinsdottir, University of Illinois/University of Iceland og Jenny 
Westerstrand, Universitetet i Umeå, Sverige
E-post: anja.kruse@nkvts.no

Hva innebærer seksuell frihet og kroppslig integritet i de 
nordiske landene? Hvordan forhandles seksuelle grenser på 
nordisk? Hvilken rolle spiller forskningen på seksuell vold i 
et Norden der nasjonale selvbilder som likestillingsikoner står 
side om side med enkeltindivider og grupper som i økende grad 
krever å få sine krenkelser tatt på alvor? Hvordan brukes og 
fortolkes det nordiske voldtektsbegrepet, og hvor går grensene 
for det? 

Disse spørsmålene fikk vi naturligvis ikke entydige svar på 
da det første nettverksseminaret om seksuell vold i Norden 
ble avholdt på Blindern 21. april. Men gode spørsmål bidrar 
til at vi kan komme nærmere svaret på noen av dem de neste 
årene, om voldtektsforskningsnettverkets planer holder stikk. 
Nettverket er i ferd med å utvides i nordisk retning, og har 
allerede nesten 40 påmeldte forskere fra alle de største nordiske 
landene, inkludert Island,i tillegg til 200 medemmer vi har fra 
før!.

Narrativ tilnærming til voldtekt
Dagens første hovedinnledning var ved Monika Edgren, 
dosent i historie og professor i genusvetenskap ved Malmö 
Högskola, og Ulrika Andersson, dosent i strafferett på 
Juridiska Fakulteten i Lund. Sammen med Lena Karlsson og 
Gabriella Nilsson forsker de på fortellinger om seksuell vold, 
i prosjektet «Våldtäkt i Sverige 1990–2013. Ett historiskt och 
intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt inom 
olika genrer». Innledningen deres handlet om behovet for 
nye feministiske perspektiver på voldtektslovgivningen, og 
ble rammet inn av en av forskningsprosjektets tre deler – en 
analyse av fem høyprofilerte voldtektssaker som har fått mye 
oppmerksomhet i svenske medier.

Prosjektet Edgren og Andersson arbeider med, sirkler omkring 
narrativer om voldtekt. Empirien i prosjektet hentes fra tre 
ulike kilder; rettspraksis og rettslige debatter, nyhetsmediers 
dekning av voldtektssaker, og selvbiografiske beretninger om 
voldtekt i sosiale medier. Et viktig aspekt i prosjektet er hvilke 
mulige posisjoner som eksisterer for voldtektsutsatte i de 
ulike typene narrativer, særlig når det gjelder den vanskelige 
sårbarheten hos utsatte.  Selv om man kan argumentere for at 
sårbarhet både er individuelt og strukturelt skapt, behandles 
den ofte kun på et individuelt nivå, for eksempel i rettslig 
logikk. Rettsnarrativet setter ofte opp en motsetning mellom 
å være utsatt og aktør og begrenser derfor muligheten til å 
fremstå som en voldtektsutsatt som samtidig har agens. En 
annen konsekvens av denne rettslige, individualiserte logikken 
er at strukturelle forhold som kan påvirke voldtektssituasjonen, 
‘forsvinner’ fra analysen. Edgren og Andersson avsluttet med 
et spørsmål som har trådt fram som sentralt i deres arbeid med 
de høyprofilerte voldtektssakene: Finnes det overhodet en 
fortelling om voldtekt dersom den utsatte ikke ønsker eller ikke 
kan gestalte sin opplevelse gjennom passivitet og trauma?

Det første av dagens to paneler besto av tre forskere som 
på ulike måter beskjeftiger seg med juridiske perspektiver 

på – eller diskusjoner om – voldtekt: jurist og forsker ved 
Lunds universitet, Linnea Wegerstad; politianalytiker ved Oslo 
politidistrikt, Marianne Sætre; og til slutt Charlotta Holmström, 
universitetslektor i sosialt arbeid ved Malmö högskola. Panelet 
ble ledet av professor May-Len Skilbrei (IKRS/UiO).

Straffelovens muligheter og begrensninger
Straffeloven er av mange ansett å være et av de viktigste 
verktøyene for å bekjempe seksuell vold. Men hva er det 
egentlig som anses som uønskede eller straffverdige seksuelle 
voldshandlinger, og hvordan begrunnes slike grensedragninger, 
juridisk eller av de involverte aktørene selv? Hvilke muligheter 
og begrensninger ligger i bruk av legalstrategier i møte med 
seksuell vold? 

Linnea Wegerstad fokuserte på kriminalisering av det hun 
kalte sexistiske krenkelser. Sexistiske krenkelser betegner 
krenkende handlinger som primært begås uten fysisk kontakt, 
og som isolert sett ofte ikke oppfattes som så alvorlige. 
Krenkelsene er likevel forbundet med seksuell vold fordi de 
får en annen og mer alvorlig betydning om de gjentas, og om 
man anlegger en kjønnsmaktforståelse og forstår handlingene 
som del av en kjønnet struktur, blir det også tydelig at de 
rammer kvinner og menn ulikt. få dem, eller såkalt hevnporno 
(revenge porn), der ekspartnere sprer private nakenbilder 
eller sexfilmer mot den avbildedes ønske, for å hevne seg. 
Wegerstad konstaterte at det inntil nylig har eksistert et 
‘hull’ i den svenske lovgivningen når det gjelder denne typen 
krenkelser, men at man er i ferd med å tette igjen dette hullet. 
Samtidig er det også slik at krenkelsene, når de kriminaliseres, 
ofte defineres som integritetskrenkelser. Dette kan medføre 
at kjønnede aspekter ved slike krenkelser, og kjønnede 
konsekvenser av dem, kommer i bakgrunnen og blir mindre 
synlige.

Charlotta Holmström innledet om et helt ferskt forsknings-
prosjekt om samtykke og seksuell grensesetting, som hun 
og hennes kollega Lars Plantin nylig har igangsatt. Fordi 
prosjektet ennå er i støpeskjeen redegjorde Holmström for 
teoretiske perspektiver og metodologiske utfordringer så langt i 
prosjektet. Utgangspunktet er økt oppmerksomhet om voldtekt 
og seksuell grensesetting og debatten som ble ført om dette i 
Sverige utover 2000-tallet. Forskerne spør: Hvordan resonnerer 
ungdommer selv i seksuelle situasjoner som er tvetydige, 
vanskelige å fortolke og som kanskje dytter mot eller er på vei 
over en grense hos en eller flere involverte? Hvilke normer kan 
identifiseres og står på spill, og hvilke normsystemer opererer 
ungdommene innenfor i slike situasjoner? 

Marianne Sætres innledning dreide seg om studier av en såkalt 
‘restkategori’ av anmeldte voldtekter til Oslo politidistrikt, 
hvor Sætre jobber som politianalytiker. Denne ‘restkategorien’ 
utgjøres av hendelser som anmeldes til politiet som voldtekt, 
men hvor det etter Sætres og hennes kollegas kategorisering er 
vanskelig å bedømme hva tvangen består i – tvangselementet 
som er forutsetningen for at en slik hendelse juridisk kan 
kategoriseres som en voldtekt. I studien har forskerne 
ønsket å ‘gå bakenfor’ det som anmeldes som en voldtekt, og 
undersøke hvordan noe går fra å være en sosial situasjon til 
å bli en voldtektsanmeldelse. Med utgangspunkt i en narrativ 
analyse av voldtektsanmeldelsene har Sætre og hennes kollega 
funnet en for dem overraskende stor andel anmeldelser med 
lav grad av tvang, og mange av narrativene om ‘voldtekt uten 
tvang’ inneholder nye og blandede maktformer, som utfordrer 
bildet av voldtekt som sterkt preget av ‘tradisjonelle’ former 
for tvang og makt. Ut fra dette mener Sætre det er grunn 
til å spørre om voldtektsbegrepet har fått en ny og endret 
betydning, og om strafferetten ‘henger etter’ og ikke har fått 
med seg hvordan seksuelle hendelsers betydning har forandret 
seg i det senmoderne. Det gir også grunn til å spørre om det 
er slik at det å henvende seg til politi og rettsvesen i økende 
grad oppfattes som den ‘riktige’ måten å håndtere uønskede 
seksuelle hendelser på.

Ulike forståelser av seksuell vold
Dagens andre panel ble ledet av stipendiat Solveig Laugerud 
(STK/UiO), og besto av Bo Wagner Sørensen, akademisk 
medarbeider ved Etnisk Konsulentteam i Københavns 
Kommune; Johanna Niemi, professor ved universitetet i Turku; 
og Ingrid Smette, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet 
NOVA i Oslo. Tema for dette panelet var ulike forståelser av 
seksuell vold. Hvordan forstås begreper som voldtekt, seksuell 
vold og overgrep i samtidens Norden? Hvilke motsetninger 
kommer til syne og italesettes i ulike definisjonsdebatter, og 
hvordan kan disse debattene og motsetningene forstås?

Bo Wagner Sørensen tok utgangspunkt i et møte med en 
informant i en kvalitativ intervjustudie om kvinner utsatt for 
vold i nære relasjoner. Han drøftet hvordan seksuell vold 
kan oppleves som noe som henger tett sammen med, og kan 
være vanskelig å skille fra, andre typer vold.. Den seksuelle 
volden ses som ‘en del av det hele’. Men tatt i betraktning av at 
voldsforskningen ofte framhever den seksuelle volden som den 
alvorligste voldsformen – hvorfor er det da slik at den seksuelle 
volden ikke framtrer som et tema i seg selv, ulikt den fysiske, 
psykologiske og økonomiske volden? 

ARRAngeMenteRARRAngeMenteR
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Sørensen drøftet flere mulige forklaringer på dette: at den 
seksuelle volden oppleves som så smertefull eller så skamfull 
at det er for vanskelig å beskrive den; at den utsatte ikke har 
det samme behovet som forskeren har, for å gå i detaljer om 
de enkelte voldsepisodene; og at den utsatte ikke så poenget 
med å trekke akkurat den seksuelle volden ut av historien. Det 
kan være slik at konsekvensene av å oppleve den seksuelle 
volden for intervjupersonene ikke skilte seg nevneverdig fra 
konsekvensene av å oppleve de andre voldstypene – den var 
rett og slett ‘en del av det hele’.

Johanna Niemi drøftet den rettspolitiske prosessen fram 
til man i finsk straffelov i 2014 fikk en ny bestemmelse om 
seksuell trakassering, og hvordan bestemmelsen nylig har 
fått ny aktualitet etter at Helsinki var en av de europeiske 
byene der flere kvinner ble seksuelt trakassert på offentlig 
sted på nyttårsaften i fjor. Det primære formålet med den 
nye bestemmelsen var å beskytte den seksuelle og kroppslige 
integriteten og selvbestemmelsesretten, gjennom å (ytterligere) 
kriminalisere seksuell trakassering på offentlig sted. Niemi 
kritiserte imidlertid bestemmelsen for ikke i tilstrekkelig grad 
å inkorporere en forståelse av kjønn, makt og likestilling, 
og hvordan disse aspektene påvirker både selve fenomenets 
natur og dets kjønnede konsekvenser. Den nye bestemmelsen 
impliserer en andregjøring av den som trakasserer. Den 
seksuelle trakasseringen forbindes først og fremst med ‘den 
fremmede’ og ‘fremmede’ praksiser og dermed ikke noe som 
tilhører det kulturelle ‘vi’.

Ingrid Smette presenterte en studie om unge jenters 
opplevelser med uønsket seksuell beføling og voldtektsforsøk 
basert på en survey om vold og overgrep mot unge (Mossige & 
Stefansen, 2007). Et av formålene med studien var å forsøke 
‘å gå bakenfor’ en av de store og vage kategoriene vi bruker 
for å beskrive seksuell vold – altså uønsket beføling. Favner 
begrepene vi bruker egentlig ungdommenes erfaringer eller 
går det an å finne fram til mer erfaringsnære begreper? Ut fra 
det jentene beskrev, fant forskerne at kategorien «uønsket 
beføling» kan deles i tre underkategorier; seksualisert 
invadering, utprøvende beføling og aggressiv beføling. 

Seksualisert invadering betegner krenkelser som skjer på 
offentlige arenaer, krenkelser av en litt flyktig art, og som 
oppfattes som lett å bagatellisere. Utprøvende beføling skjer 
typisk i sjekkesituasjoner, og blir ofte oppfattet som uttrykk for 
romantisk eller seksuell interesse. Selv om dette opphørte når 
jenta sa stopp, fungerte hendelsene som ‘påminnelser’ for de 
utsatte om muligheten for å bli krenket mer alvorlig. 

Den siste kategorien, aggressiv beføling, dreier seg om 

Neste nordiske seminar er planlagt til 13. og 14. oktober 2016 i Oslo. 
Følg med på nettverkets nettside for mer informasjon, eller meld 
deg på nettverkslisten ved å sende en e-post til anja.kruse@nkvts.
no. Les mer om nettverket på: http://www.stk.uio.no/forskning/
nettverk/voldtekt/  

grovere krenkelser, med større grad av pågåenhet og der 
gutten ikke ville gi seg. Disse krenkelsene skjer typisk på 
sjekkearenaer eller på fest. Smette oppsummerte hvordan 
hendelsene som beskrives, uttrykker og reproduserer en 
kjønnskultur der jenters kjønnsfrihet og rett til kroppslig 
integritet er mindre selvsagt enn gutters, og avsluttet med en 
oppfordring om ikke kategorisk å avfeie uønsket beføling som 
noe bagatellmessig. 

Voldtekt(s-anmeldelsen) som uttrykk for kjønn 
og seksualitet i det senmoderne
Seminaret ble rundet av med sosiologen Marie Bruvik 
Heinskou fra Københavns universitet, som var ansvarlig for 
siste hovedinnledning. Heinskou innledet med utgangspunkt 
i sitt doktorgradsprosjekt fra 2010 som baserer seg på 
analyser av politisaker om anmeldte voldtekter i Danmark. 
Ut fra disse politianmeldte voldtektssakene drøfter hun 
kjønn og seksualitetens uttrykk i det senmoderne ut fra et 
kultursosiologisk perspektiv. 

Med utgangspunkt i ett case presenterte Heinskou en 
analyse av en sosial situasjon som senere ender opp som en 
voldtektsanmeldelse. Hun retter det analytiske blikket mot det 
hun ser som et kjønnsspill, en lek med kjønn og kjønnsuttrykk, 
og der den sosiale situasjonen fortolkes innenfor rammen av en 
gave- og byttelogikk. I Heinskous illustrerende case er mannen 
innenfor en slik logikk i besittelse av ressurser og goder 
som kvinnen ønsker å ta del i, og det er denne skjevheten i 
tilgangen på goder som gjør at han opplever det som berettiget 
å kreve gjenytelse for de tjenester og ‘gaver’ han har gitt henne 
i forkant av situasjonen som hun på sin side opplever som en 
voldtekt.
Dette første nordiske nettverksseminaret synliggjorde tre viktige 
forutsetninger for et nordisk nettverk for forskning om seksuell 
vold: interesse – seminaret var fulltegnet flere måneder før det 
ble avholdt, mangfold – innledningene viser variasjonsbredde 
i prosjektenes perspektiver, metoder og empiri, og uenighet 
– i diskusjonene kom det fram mange alternative og kritiske 
vinklinger på innledernes påstander. Slik faglig uenighet og 
meningsbrytning kan forhåpentlig føre til fruktbare diskusjoner 
og utveksling også i framtiden, og kan hjelpe til med å dytte 
feltet videre framover. 

nytten av likestilling

«skal vi få menn med på likestilling, må vi vise hva de selv har å tjene på det», sier nyansatt professor ii ved stk, 
Michael kimmel, leder av Center for the study of Men and Masculinities ved stony Brooks University i new York.

Av Lasse Sætre
lassegs@gmail.com

Arne Næss’ auditorium 
er fullsatt ettermiddagen 
16. mars 2016. 
Den amerikanske 
sosiologen inntar 
podiet for sin egen 
tiltredelsesforelesning. 
Med en salgsmanns 
selvtillit og amerikansk 
karisma spøker 
professor Kimmel 
om menn som vil 
mansplaine i det lange 
og det brede overfor 
kvinner hva feminisme 
er. I diskusjoner om 
hvor langt likestilling 
har kommet, har 
menn lett for å 
bedrive det Kimmel 
kaller «prematur 
selvgratulering». Han 
forteller om da han 
var på et talk show 
der menn klagde på 
at kvoterte kvinner 
tok deres jobber. 
«Men hva gjør det til deres jobber? Vi må utfordre menns 
følelse av berettigelse, av det at mannen har en selvsagt rett 
til goder. De har vært den mottakende part i den største 
kvoteringsordningen i verdenshistorien. Når menn kvoteres  
heter det ‘verdenshistorie’!» Professoren har sett an sitt 
publikum, og vitsene treffer. 

Kimmel sier at han tar en markedsførers perspektiv på 
likestilling. Å mobilisere menn gjennom idealer som solidaritet, 
rettferdighet og demokrati alene, er ikke nok. De må se seg 
selv som interessenter, menn må få høre hva de selv har å tjene 
på likestilling, hevder han. Kontrasten til den norske, mer 
beskjedne foreleserstilen er skarp. 
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Kimmel la opp til å 
få kontakt med et 
bredt publikum på 
tiltredelsesforelesningen, 
med populære 
formuleringer og klare 
meldinger: Vi vet at menn 
i forhold som deler på 
husarbeidet, er gladere. 
At de har mindre sjanse 
for depresjon, at de har 
bedre helse og har mer 
sex. Likestilling fremmer 
talentutnyttelse, bedrer 
finansielle resultater og 
øker innovasjon. Det er 
samfunnsøkonomisk lurt. 
«Dette vet vi», klemmer 
Kimmel til med.

Michael Kimmel er 
et kjent navn blant de 
fleste som har med menn 
og maskulinitetsstudier 
å gjøre. Til daglig er 
han leder av Center for 
the Study of Men and 
Masculinities ved Stony 

Brooks University i New York. Siden 1980-tallet har han 
skrevet en rekke bøker og artikler om emnet, hvor blant andre 
Handbook of Studies on Men & Masculinities står på STKs 
pensumlister. Hans forskning omfatter klassisk, sosiologisk 
teori, amerikanske menns historie og sinte, hvite menn.

Bak den toårige ansettelsen av Kimmel som professor II ved 
STK, ligger det forhåpninger om å styrke senterets innsats på 
feltet. Foruten online samarbeid, deltakelse i prosjektsøknader 
og ambisjoner om internasjonale prosjekter på området, 
innebærer også professor II-stillingen at Kimmel besøker Oslo 
to ganger i året. For de som ikke rakk å møte ham i denne 
omgangen, byr altså sjansen seg på nytt i september. 

ARRAngeMenteRARRAngeMenteR
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«det ordner seg nok – om kjønn, 
organisasjon og ledelse»
seminarrom 2 i p. A. Munchs hus var fullt da stk arrangerte halvdagsseminar om kjønn, organisasjon og 
ledelse 17. februar 2016. professor Anna Wahl fra kungliga tekniska Högskolan i stockholm var invitert til å 
forelese om kjønn, organisasjon og ledelse med et spesielt blikk på akademia.

Av Cecilie Thun, postdoktor
cecilie.thun@stk.uio.no

organisasjon fra 1970-tallet fram til i dag.
Forskning på lederskap og kjønn i USA på 1970-tallet stilte 

spørsmålet: «Hvordan er kvinner som sjefer?». Fokuset var 
på kvinner som individer, og handlet primært om hvorvidt 
kvinnelige ledere var like eller annerledes mannlige ledere 
(normen). Kvinner ble gjerne sett på som annerledes og 
komplementære til menn. Svaret var imidlertid at kvinner ikke 
var så annerledes enn menn, men likevel ikke like bra (som 

normen). Ifølge Wahl er diskursen om den mangelfulle kvinnen 
fortsatt til stede i dag, og koples til at kvinner mangler bestemte 
egenskaper og/eller mangler erfaringer og innsikt som vil gjøre 
dem til gode ledere.

Etter Wahls mening er det feil spørsmål som stilles. I stedet 
for å spørre hvordan kvinnene er, må man spørre «Hvordan er 
organisasjonene?». Dermed får man fokus vekk fra individene, 
og fokus rettes i stedet på vilkår for kvinnelige ledere; 
mulighetsstrukturer og maktstrukturer.

I Rosabeth Moss Kanters klassiske organisasjonsstudie 
«Men and Women of the Corporation» (1977) rettes 
oppmerksomheten mot strukturene. Hun spurte: «Hvorfor er 
kvinnelige ledere så få?», og fant blant annet ut at problemet 
var strukturene (for eksempel mønstre og rutiner) som blir 
usynlige for oss, men som begrenser handlingsrommet. 
Wahl understreket at slike strukturer ikke er naturgitte og 
deterministiske, men sosiale konstruksjoner og at de dermed 
kan endres.

På 1990-tallet handlet studier av kjønn og lederskap om 
«kjønnsmerking» av lederskap. Mannlige ledere måtte studeres 
som menn. Homososialitet ble et sentralt begrep, og forskere 
satte søkelys på relasjoner mellom menn i maktposisjoner. 
Disse relasjonene var preget av både hard konkurranse og 
«male bonding». Menn velger fortrinnsvis andre menn og setter 
dermed normen for lederskap og tolkningsrammer. Dette er en 
prosess som varer over tid og preges av tjenester og gjenytelser. 
Det er imidlertid snakk om inkludering av visse typer menn og 
ekskludering av kvinner og «andre» menn. I tillegg fremheves 
kvinners heterososialitet, dvs. at kvinner også velger menn, 
og orienterer seg mot makten. Kvinner markerer lojalitet til 
normen gjennom ikke å bekrefte andre kvinner, og ved ikke å 
anerkjenne diskriminering og ikke jobbe for likestilling.

Ifølge Wahl blir normen oppfattet som kjønnsnøytral; det 
allmenne, det generelle og objektive. Det er avvikerne som 
kjønnsmarkeres, og som ekskluderes som mangelfulle eller som 
komplementære til normen.

Kjønn og karriere i akademia
Innenfor akademia fremheves begreper som kompetanse, 
kvalitet og potensial. Disse begrepene fremstår som objektive 
og selvsagte. Wahl påpekte imidlertid at slike begreper må 
fylles med innhold og at innholdet forhandles fram gjennom 
praksiser.

Anna Wahl viste til forskning på vitenskapelig vurdering 
av søknader til forskningsfinansiering i Sverige, som viser 

at vurderinger er ‘kjønnsmerket’. Det vil si at kvinnelige 
og mannlige søkere med samme type kompetanse vurderes 
forskjellig avhengig av søkerens kjønn. Eksempler på slik 
‘kjønnsmerking’ av kompetanse var blant annet vurdering av 
veldig spesifikk fagkompetanse, hvor samme kompetanse ble 
ansett som ‘dyp’ hos menn og ‘smal’ hos kvinner. Et annet 
eksempel var vurdering av publikasjoner skrevet sammen 
med andre forskere. Sampublisering ble ansett som positivt 
hos menn fordi det vitnet om samarbeidsevner og nettverk, 
mens det hos kvinner ble vurdert negativt og vitnet om 
uselvstendighet.

Ulikestilling og diskriminering i akademia
Kjønnsdiskriminering i akademia er vanskelig å oppdage. 
Det er som regel ikke snakk om åpen forskjellsbehandling, 
men det Anna Wahl kaller «ikke-hendelser». Det kan dreie 
seg om usynliggjøring og mangel på bekreftelse. Slike «ikke-
hendelser» henger sammen med organisasjonskultur. For å 
avdekke kulturelle hindre i en organisasjon, må kvalitative 
metoder benyttes. Hvordan snakkes det i organisasjonen? Er 
ulikestilling sett på som et ikke-spørsmål (passiv motstand)? 
Eller er ulikestilling ikke sett på som et problem (aktiv 
motstand)? Aktiv motstand handler om at man erkjenner at 
det er ulikestilling, men at man aktivt motsetter seg å gjøre 
noe med det. Mens passiv motstand handler om at man ikke 
tematiserer ulikestilling i det hele tatt. Ses likestilling på 
som noe som vil komme av seg selv (en naturlig utvikling)? 
Oppleves likestillingstiltak (f.eks. kvinnekvotering) som 
diskriminering av menn?

Ifølge Wahl må altså både organisasjonsstruktur og 
-kultur endres for å få til likestilling i akademia. I den 
etterfølgende diskusjonen ble blant annet endring, motstand 
og kvotering tematisert. Anna Wahl understreket at endring 
i kjønnsstrukturer og -kultur krever at en organisasjon har 
modige ledere som har eierskap til spørsmålet og som har 
et aktivt engasjement i likestillingsspørsmål. Hun påpekte 
at tiltak, slik som f.eks. kjønnskvotering av kvinner i 
mannsdominerte organisasjoner, ofte vekker motstand. For 
menn vil det innebære sorg å miste privilegier, og for kvinner 
kan det være vanskelig å være pionerer, som kan innebære 
skamfølelse for begge parter. Ifølge Wahl er det mange myter 
forbundet med kvotering, men etter hennes mening er det 
nåværende systemet slik at menn allerede er ‘kvotert inn’ i 
akademiske lederposisjoner, og kvotering av kvinner er et tiltak 
som virker. 

Anna Wahl innledet med å påpeke at temaet organisasjon og 
kjønn vekker uro, sterke følelser og ofte motstand. Typiske 
reaksjoner handler om at de syns at likestilling får for mye 
fokus, og at personer som tar opp problemet (ofte kvinner), 
selv blir oppfattet som problemet. Menn føler ofte skyld, og 
kvinner opplever at det er stigmatiserende å tilhøre ‘de andre’ 
(de med problemet). 

Deretter stilte Wahl et viktig spørsmål: Hvordan blir 
kunnskap empowerment (og ikke avmakt), og hvordan få til 
endring?

Struktur og kultur i organisasjoner
Noe av nøkkelen til dette, er, etter hennes mening, et 
skifte i fokus fra individ til struktur. Likestilling og kjønn i 
organisasjoner snakkes ofte om på et individnivå, ikke på et 
struktur- og kulturnivå.

Ifølge Wahl må strukturer – kjønnsstrukturer – kartlegges 
først. Dette handler blant annet om antall kvinner og menn i 
en organisasjon, oppdelinger mellom kvinner og menn i ulike 
yrker eller ulike arbeidsoppgaver (typiske «mannsjobber» og 
«kvinnejobber») og hierarkisk fordeling av kvinner og menn 
(grad av innflytelse og makt). En slik kartlegging er nødvendig, 
men sier imidlertid ingenting om hva som er problemet. 
For å komme til bunns i hva som er årsaken til at det er få 
kvinnelige ledere i en organisasjon, er det ikke tilstrekkelig å 
telle antall kvinner og menn. I tillegg må organisasjonskulturen 
undersøkes.

Organisasjonskultur er forestillinger og måter å tenke på 
innenfor en organisasjon. Kulturen kan komme til uttrykk 
gjennom måter å snakke på og vurderinger av rett/feil, bra/
dårlig. Kulturuttrykk kan også være historier og helter, 
humor, bilder, rom og innredning. Forestillinger om kjønn og 
likestilling er en viktig del av organisasjonskulturen, men gjøres 
ikke alltid eksplisitt.

Kjønn i organisasjoner fra 1970-tallet til i dag
Wahl viste eksempler på et skifte i fokus fra individ til 
struktur via en historisk gjennomgang av studier om kjønn og 
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Professor Anna Wahl fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 



16 17 BU LLETI N E 2 - 16 BU LLETI N E 2 - 16

Female researchers on Track (FronT)

Female Researchers on Track (FRont) er et samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet og stk, og er finansiert av Forskningsrådets BALAnse-prosjekt (kjønnsbalanse i faglige 
toppstillinger og forskningsledelse).

Av Cecilie Thun, postdoktor, STK
cecilie.thun@stk.uio.no

FRONT jobber med kulturutvikling for å øke kvinneandelen 
og dermed oppnå bedre kjønnsbalanse ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet (MN) på UiO. 

Skjevselektering til høyere stillinger i akademia skjer over 
tid, og på ulike steder i karriereløpet. Til tross for tilnærmet 
kjønnsbalanse på bachelor- og masternivå er under 20 % av 
MN-fakultetets professorer kvinner.

En innledende analyse har  MN identifisert tre hoved-
problemer, med det formål å sørge for en langsiktig endring på 
fakultetet som helhet. 1. Frafall av kvinner opp mot de høyeste 
stillingsnivåene. 2. Skjevselektering oppover i karriereveien, 
særlig mot toppen. 3. Kjønnssegregering og kjønnete 
faghierarkier mellom og innenfor fagene. 

Lotta Snickare er ansatt som likestillingskoordinator ved MN 
og har det daglige ansvaret for FRONT satsningen. Lotta har 
forskningsbakgrunn fra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
i Stockholm, og har vært gjesteforsker på STK. Lotta er i gang 
med å planlegge og gjennomføre ulike tiltak på MN innenfor 
tre hovedområder: 1. Ledelses- og organisasjonsutvikling, 2. 
Kulturendring basert på kunnskap  og 3. Framrykkstiltak. 

Styringsgruppen i FRONT består av medlemmer fra MN og 
STK. Solveig Kristensen (studiedekan MN) er prosjektleder, 
Mona Bratlie (assisterende fakultetsdirektør MN) er 
administrerende leder, og deltagere i styringsgruppen er Knut 
Liestøl (instituttleder ved Institutt for informatikk) og Anne-
Jorunn Berg (senterleder STK).

Nytt postdoktorprosjekt på STK
Dette prosjektet er tilknyttet FRONT, der Cecilie Thun ble 
ansatt som postdoktor fra 1. april 2016, og har arbeidstittelen
«Ledelse, kjønn og mangfold. En studie av strukturelle og 
kulturelle faktorer som hemmer og fremmer kjønnsbalanse og 
inkluderende mangfold i akademia».

Til tross for tilnærmet kjønnsbalanse på bachelor- og master-
nivå er under 20% av MN-fakultetets professorer kvinner. 
FRONT skal iverksette ulike tiltak for å bedre kjønns-balansen 
på seniornivå ved fakultetet. 

Postdoktorprosjektet skal undersøke betingelser for 
endring i ønsket retning, det vil si bidra til en bedring av 
kunnskapsgrunnlaget for utvikling av tiltak. Når FRONT har et 
kulturperspektiv som sitt utgangspunkt, betyr det å undersøke 
hvordan kjønn, arbeidskultur og uformelle spilleregler i 
akademia virker inn på karriereutviklingen og kjønnsbalansen  
i ulike fag ved MN.

Postdoktorprosjektet vil bygge videre på pliktarbeidet 
i FRONT-prosjektet, men skal samtidig utvide fokuset på 
kjønn og kjønnsbalanse til også å omfatte andre mulige 
forskjellsskapende kategorier. 

nYe FoRskeReFoRskn i ngspRosj ekteR

Ny førsteamanuensis ved STK
Helene Aarseth kommer til senteret fra stillingen som 
forskningsleder ved NOVA og har tidligere vært postdoktorved 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Hun er imidlertid 
ikke ny på Senter for kjønnsforskning. Fra 2003 til 2009 var 
hun tilknyttet STK, først som stipendiat, siden som forsker på 
et prosjekt om likestillingens barn i skole og familie. Aarseth 
var først engasjert i maskulinitetsstudier, eller mannsforskning 
som det het på 90-tallet. Sammen med Øystein Gullvåg 
Holter skrev hun boken Menns livssammenheng, som var 
et tidlig bidrag til dette feltet. Siden har hun vært engasjert i 
forskning på familie- og arbeidsliv, kjønn og modernisering og 

Nye ansikter sommer/høst 2016
Jorunn Økland har for en periode blitt leder for Det Norske 
Institutt i Athen, og fra midten av juni tiltrer Eirinn Larsen 
i en deltidsstilling som hennes vikar. Eirinn Larsen har PhD 
fra The European University Institute og er historiker og 
kjønnsforsker. Hennes doktorgradsavhandling handlet om 
kjønn i handelsutdanning i Frankrike og Norge, og hun har 
skrevet om kvinners stemmerett, norsk likestillingshistorie og 
om kvinne- og kjønnsforskningens fortellinger, i boka Fortalt 
Fortid. For tiden arbeider hun på to prosjekter: hun skriver 
historien om det norske Forskningsrådet (inkludert historien 
om kjønnsforskningsprogrammet i Forskningsrådet), og hun 
forsker på kjønn og entreprenørskap. Ved STK skal hun først 
og fremst være ansvarlig for å drive frem forskningsprosjekter 
som passer for søknader om eksterne midler til nettopp 
Forskningsrådet, men også kanskje inn mot EU-systemet. Vi 
ønsker henne velkommen «om bord» på STK, og gleder oss 
til å lære mer om entreprenørskap og til å følge med på nye 
prosjekter i tida fremover!

Da Norge overtok redaktørskapet til NORA – Nordic Journal 
of Feminist and Gender Research, gikk STK inn i et samarbeid 
med andre kjønnsforskningsmiljøer – og etablerte en redaksjon 
bestående av Beatrice Halsaa fra STK, UiO og Anka Ryall fra 
Kvinnforsk, UiT som ansvarlige redaktører. Elisabet Rogg fra 
STK gikk inn som redaksjonssekretær, Siri Øyslebø Sørensen 
fra NTNU ble bokredaktør, og i tillegg har tidsskriftet både fått 

et nordisk styre og en redaksjon bestående av stipendiater ved 
STK og Ørebro universitet! 

Nå fører dette samarbeidet til at vi får en gjesteforsker til 
STK – Anka Ryall henlegger høstens redaksjonsvirksomhet 
hit til STK! Sikkert veldig bra for redaksjonen å kunne 
komme sammen litt oftere, og veldig hyggelig for STK å 
kunne si velkommen hit til et gjesteforskeropphold høsten 
2016! For professor Anka Ryall skal ikke bare jobbe med 
NORA denne høsten, hun skal også arbeide videre med 
egne forskningsprosjekter – blant annet med avslutningen 
av prosjektet «Arctic Modernities». Her har hun og flere 
andre studert hvordan livet i Arktis har vært fremstilt i 
skjønnlitteratur, reisebøker og vitenskapelige avhandlinger. 
Selv skriver hun bok med arbeidstittelen «Polare kvinner. 
En annerledes norsk ishavshistorie». Så nå får vi på STK 
muligheten til et innblikk i ny kjønnsforskning på et annerledes 
område. Det ser vi frem til!

Vi på STK er nå inne i år to av et bilateralt prosjektsamarbeid 
med forskere i Latvia. Prosjektet Gender, Culture and 
Power. Diversity and Interactions in Latvia and Norway, 
er et forskningsprosjekt med EØS-midler fra Norway 
grants. Prosjektet er ledet av Jorunn Økland på norsk side 
og professor i Feministisk litteratur Ausma Cimdina på 
latvisk side. Sammen med hovedtildelingen har vi også en 
utvekslingsavtale, og det har ført til at vi får stipendiater som 
driver med feministisk litteraturforskning, som gjesteforskere. 
Vi har alt hatt fornøyelsen av å ha to slike uke litteraturvitere 
på besøk, Anna Ausima og Janis Ozolins, og nå i høst venter 
vi en tredje. Da kommer Diana Raugule på et tremåneders 
gjesteforskeropphold. Hennes ph.d.-prosjekt har tittelen 
Aspects of Gender Differences in Modern Latvian Prose: 
Janis Einfelds and Margarita Pervenecka. Vi ønsker henne 
velkommen til STK!

klassebaserte kjønns- og familiepraksiser. 
Aarseths hovedinteresser er knyttet til sammenhengen 

mellom kjønnete praksiser, motivasjoner og identiteter på 
den ene siden og ulike institusjonelle og samfunnsmessige 
logikker på den andre. I doktorgradsarbeidet undersøkte 
hun hva som driver mer likestilte praksiser og familiekulturer 
blant høyt utdannete kunnskapsarbeidere. Når de studerte 
parene graviterte mot mindre kjønnsdelte praksiser, var det 
ifølge Aarseth ikke fordi de var mer moralsk høyverdige enn 
andre grupper, men fordi de betraktet emosjonell involvering 
i nære relasjoner som en forutsetning for egen selvutfoldelse, 
og motsatt, egen selvutfoldelse som forutsetning for berikende, 
nære relasjoner.  

I postdoktorprosjektet valgte hun å studere finanseliten, en 
gruppe som peker seg ut ved at de i særlig stor grad ser ut til 
å omfavne en kjønnsdelt familiekultur, det vil si der hun har 
sitt hovedvirke som hjemskaper. Med utgangspunkt i denne 
studien har Aarseth blant annet argumentert for at den form 
for nyromantisering av familien som vi ser tegn til i dag, kan 
henge sammen med økte krav til konkurranse som går sammen 
med en mer omfattende varegjøring og markedsgjøring av 
menneskelig virksomhet. 

I sin nye stilling ved STK ønsker hun å forfølge disse 
spørsmålene på nye områder. Ett område som særlig peker seg 
ut, er de raskt akselererende omveltningene i akademia som i 
den engelskspråklige litteraturen går under merkelapper som 
‘the managerial turn’. I den intensiverte, globale konkurransen 
er læring og kunnskap i økende grad kommet inn under 
målstyrings- og markedslogikkens regime. Denne vendingen 
har en åpenbar kjønnsdimensjon, mener Aarseth. Ikke bare i 
den forstand at menn oftere kan se ut til å trives, og kanskje til 
og med trigges, i mer kompetitive organisasjoner. Heller ikke 
bare fordi kvinner oftere befinner seg innenfor fagområder som 
særlig ser ut til å lide under denne omleggingen. 

Det som står på spill her, mener Aarseth, er ikke bare 
kjønnsfordelingen i akademia, men en dypere spenning i vår 
samfunnsformasjon mellom virksomhet rettet mot økt profitt 
og virksomhet rettet mot å skape og ivareta den menneskelige 
livsverden som denne profitten skal hente næring fra. Står vi i 
dag overfor en fornyet tilspisning av dette spenningsforholdet? 
Vil det føre med seg nye kjønnsskiller og mer kjønnsdelte 
praksiser? Eller vil vi se en ny kjønnslikestilt elite som 
kan profittere (sic) på en kombinasjon av emosjonelle og 
kompetitive kompetanser, mens andre grupper taper på begge 
områder? Her er det mange spennende problemstillinger å 
gripe fatt i, mener Aarseth. 

nye forskere og gjesteforskere



18 19 BU LLETI N E 2 - 16 BU LLETI N E 2 - 16

Feminism, Gender and education: A study of Women’s 
literacies and lives in Contemporary Pakistan

During her stay at stk (2015–2016), guest researcher shirin Zubair will be working on a project on 
the role of multiple literacies (english, Urdu, Arabic, saraiki, punjabi) in the lives of pakistani women 
living and working in pakistan. she has a phD in Linguistics from Cardiff University, Uk and is 
professor of english at a pakistani university.

By Shirin Zubair, professor, Guest Researcher,  STK
shirin.zubair@stk.uio.no 

Feminist movements in Pakistan are connected to the global 
politics as well as divisions and bifurcations within the country 
in terms of diverse ethnicities, classes, genders, urban and rural 
populations. Feminist research purports to make significant 
contributions to the current global debates about gender and 
Islam, race, ethnicity, Islamic and transnational feminisms.  

Deconstructing the western stereotypes 
of Muslim women
This research project engages with issues of transcultural 
literacies and identities in the context of globalization and 
the related resurgence of religious and national identities in 
Pakistan. I am working on several short papers as well as a 
book length project on Pakistani women’s engagement with 
multiple literacies in multilingual rural and urban contexts in 
contemporary Pakistan and the ensuing identity related issues. 
The scope of the project is wide-ranging in that it combines 
inputs from new literacy studies, gender studies, subaltern 
studies, sociology of religion and linguistics. 

This book-length project is based on my ongoing engagement 
with issues related to women’s literacy, higher education, 
and their diverse and multiple identities in contemporary 
Pakistan. My aim in writing this book about Pakistani women’s 
narratives is to find an alternative voice to reach out to the 
wider world with regard to Muslim women’s lives. In writing 
about the linkages between women’s narratives, literacies and 
lives, I am struck by the ubiquitous silence and invisibility of 
Pakistani women in international fora. The representations 
of Pakistani women particularly in the western discourses 
position them as the Muslim ‘other’, thus reducing them to 
mere stereotypes i.e. illiterate, domesticated and veiled. 

Post 9/11, interest has been growing within western 
academia on the linkages between gender and Islam, however, 
western discourses on Muslim women are reductive in that 
they tend to ignore the wide variety and diversity of women 

as individuals within any given culture by constructing 
a monolithic ‘other’ with regard to Muslim women’s 
representations. 

My research attempts to present an in-depth description 
and analysis of multiple literacies in the lives of Pakistani 
women by citing women’s own voices, their everyday 
narratives, interview excerpts and reception practices of media 
representations. While I endeavour to present a coherent and 
insider account of their lives and literacies by portraying an 
alternative perspective to the dominant western construct of 
Muslim women as illiterate, and yet, at the same time, this 
research aims at giving agency and voice to the hitherto silent 
birds. The research heavily draws upon Spivak’s frameworks of 
the subalterns striving to speak for themselves. 

Postcolonial feminisms and subaltern studies
Research on women’s literacy use, reading of romance 
and women’s magazines, television viewing and media 
representations, has largely been carried out in the Western 
contexts. The project aims at capturing the complex and 
changing social roles and religious identities of women living, 
studying and working in contemporary Pakistan. It showcases 
women’s engagement with literacies in various languages across 
the board from semi-literate women in rural Punjab to middle 
class, professional women in the urban centers in Pakistan. 

The data are drawn from participant observation, inter-
views, and focus groups recordings conducted among 
university students, lecturers, housewives as well as rural 
women including wives and daughters of rich landowners, 
farmer’s wives, female workers in agricultural lands, health 
workers. Women’s talks, popular women’s magazines, media 
representations as well as women’s creative writings will also be 
analysed to show the connections between women’s literacies 
and their creative and articulatory potentials.  

Qualitative research methods
I use exploratory, qualitative methods combined with the 
feminist methodology of self-reflexion. I interweave my own 
literacy learning experiences and everyday struggles with the 
voices of the women who fill some of these silences with their 
narratives about what it means to be a wife and mother, or a 
daughter, or, what entails treading an unconventional path of 
choosing a career. More importantly, I challenge the binary 
constructions of literacy/illiteracy by highlighting the critical 
insights and the folk wisdom that some so-called illiterate and 
domesticated women demonstrate in their everyday talk and 
conversations. 

The central metaphors in my research are the speaking 
silence(s) of the silent birds that permeate these literacies and 
narratives of Pakistani women. This is an enforced silence 
which speaks volumes about the subjugation and violation of 
women’s basic human rights as well as captures the essence of 
women’s struggle to find some agency and voice in their lives.

Guest researcher Shirin Zubair, professor from a Pakistani university 
visiting STK for one year 2015–2016.

Pakistani women burning their scarves in a protest movement against 
Sharia laws in 1980’s.

Teaching Burqavaganza in Pakistan: A play critical of imposition of  
Sharia laws.
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phD candidate Anna Auzina payed a three month visit as guest researcher from Latvia at stk this spring. 
Her stay was part of eeA-scholarship grant project 2015–2017: «gender, Culture and power: Diversity and 
interactions in Latvia and norway». Anna is also a literary critic and publishes her own written latvian 
poems. 

By Anna Auzina, PhD candidate at the University of Latvia, Riga, 
Faculty of Humanities
annaauzin@gmail.com

It was a very cold day in January when I met my colleague Janis 
Ozolins at Riga airport to travel to Oslo. We were sad to leave 
home and worried about what to expect. When we the next day 
came to STK, we realized that working places were available 
whenever we want as well as access to the library. It was good 
that I was sitting in the same room with Emil Johnson as we 
both were involved in the same project, so we could talk about 
that. 

Janis and I found ‘Academic lunch’ and ‘Academic breakfast’ 
interesting traditions, as in Latvia eating and academic 
meetings are usually separate. It was a good experience to 
participate in ‘Academic breakfast’ seminars where our articles 
were among discussed ones. Comments we got were very 
useful, and it was also interesting to read articles by Norwegian 
doctoral students getting to know what they are studying. 

I was impressed by presentations at ‘Academic lunch’ – 
how Sara Orning was talking about body in culture, Anne 
Bitsch was presenting her research about rape trials; Margunn 
Aanestad, a guest from Department of Informatics, was telling 
about how technologies could be made more human; and 
several others. 

During my residence at Oslo University I had the possibility 
to attend the inaugural lecture by the famous professor of 
masculinity studies, Michael Kimmel, and to participate in a 
discussion with him the next day at STK, as well.

As to my work, when staying in Oslo I was writing a 
theoretical part of my dissertation about three Latvian woman 
poets of the 20th century: «Woman’s experience and language 
in Vizma Belsevica’s, Arija Elksne’s and Monta Kroma’s 
poetry». And I found a lot of books at library here about 
feminist literary theory – both American and French feminist 
authors. Working on this I sometimes met researchers from 
STK in the kitchen on the third floor, and it was very nice to 
feel the support of fellow academics. 

In April, when my residence in Oslo was over, I had mixed 
feelings. I was happy for going back home, but at the same 
time I felt I needed more time to work quietly. I was a bit 
sad because of leaving friends that I now have in Oslo. Kind 
regards from Riga to Ragni, Emil, Sara, Elisabeth, Harriet, 
Trine, Tone and all the other whom I now know at STK! 

Gender, Culture and Power: diversity and 
Interactions in latvia and norway 

During phD candidate janis ozolins’ stay at Centre for gender Research at the University of oslo, he 
participated in the research programme «Mobility in Language, Culture and gender studies», promoted by 
University of Latvia, Faculty of Humanities.

By Janis Ozolins, PhD candidate at the University of Latvia, Riga, 
Faculty of Humanities, vestule.janim@gmail.com

Mobility in language, Culture 
and Gender studies 

The aim of the training abroad was closely connected to the 
development of my dissertation, especially the theoretical 
chapter of it, which includes the approach of narrative analysis. 
As I was staying at the Centre for Gender Research, it was an 
invaluable experience to work with the best researchers in the 
field in Norway, as well as to explore the impressive resources 
of the library at the University of Oslo. 

Each week I had the opportunity to participate in STK’s 
activities, and I have learned a lot from the research seminars 
(so called ‘academic lunch’) that happened every week, as 
well as the seminars dedicated to analysing drafts of articles or 
chapters of dissertations or monographs. It was also a golden 
opportunity for me to have comments on my own work in 
progress as well as to read and comment the articles of the 
other PhD candidates and researchers at STK.  

In March the workshop of the mobility project was organized 
between the Centre for Gender Research and the Faculty of 
Humanities, University of Latvia, where I presented the first 
results of my research under the title «Gender Aspect in PhD 
Research».

The exchange programme is of great value of for the 
advancement of knowledge in the gender research field, and 
to its central issues, applying gender-sensitive perspectives on 
new areas within the academic field. Being a doctoral student 
it is more than important to experience bilateral exchange 
of methodological approaches through co-supervision by 
academic staff in other countries that have had the tradition 
in the field for decades, and gender research at the University 
of Oslo is one of the most significant not only in Scandinavia 
but is highly appreciated in the Western world. The experience 
expanded my competence in the fields of intercultural 
communication as well as gave the inspiration and ideas of 
ways to conduct independent research on issues in a gender 
perspective.

The training period also mapped out future plans and 
possibilities in the field of gender research, collaborating in 
research projects as well as participating in conferences and 
publications. And I would like to conclude that I really miss 
my colleagues at STK that gave me so much. Great thanks to 
all of you who helped me during my stay in Oslo spending your 
time on innumerable conversations about the future of the 
humanities, social science and gender issues in particular. 

Guest researcher Anna Auzina (see next page).

Guest researchers Janis Ozolin and Anna Auzina (see below), both from 
Latvia, visited STK this spring. 

Poem (without title): by Anna Auzina

You looked happy
Heart like dandelion fluff

I looked happy
Mellow light over the field

Can we be friends
Whitsuntide ripples

Insects crawling about, kids running, and there is no 
pain, no pain at all. We will still sit on the terrace, we will 

sip wine, we will swing on the swings, after the leaden 
horizons, brooks will bubble, worlds will caress each 

other. Skittle balls will roll, birds will dash away, 
boaters will come ashore. 

Where, where have all these years gone. 

 You looked happy
The sun slowly setting

I looked happy
The wind dying down

Can we be friends
Fog quietly rising

You looked so happy

Translated by Ieva Lesinska
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17 år med undervisning ved senteret
i Bulletine 2-1998 kunne senterleder Harriet Bjerrum nielsen gledesstrålende slå fast at kollegiet ved Uio 
enstemmig hadde vedtatt å sette i gang et nytt studium basert på tverrfaglig kvinne- og kjønnsforskning. 
Dette hadde vært foreslått allerede flere ganger: først i 1988, da senterets eget styre sa nei, deretter i 1994.  
Da var meldingen fra Uio sentralt at undervisning var noe fakultetene skulle drive med – ikke sentrene. 

Av Elisabet Rogg, undervisningsleder, STK
u.e.rogg@stk.uio.no

Men etter at Senteret var blitt evaluert for annen gang i 1996, 
ble det mer fart i prosessen. Etter mer utvalgsarbeid, behandling 
på fakulteter og i Studentparlamentet og Kollegievedtaket, 
skulle en helt ny modell for tverrfaglig undervisning ved UiO 
settes i gang. Forutsetningene var blant annet at perspektivene 
i kvinne- og kjønnsforskningen var anerkjent som verdifulle 
i mange fag, men at integrering av disse perspektivene ikke 
ville komme av seg selv, at studietilbudet burde organiseres i 
samarbeid med Senteret og eksamensansvaret måtte ligge ved 
et fakultet eller institutt. Det forutsattes også at studietilbudet 
måtte være fleksibelt, ta hensyn til eksisterende tilbud og sørge 
for god utnytting av universitetets lærerkrefter. 

Etter dette ble en arbeidsgruppe med representanter fra hvert 
fakultet og senterets leder, Harriet Bjerrum Nielsen oppnevnt 
for å utvikle et forslag til et tverrfaglig emne som skulle kunne 
inngå i studier ved fakultetene. Modellen som ble utarbeidet av 
denne gruppen, brøt med de etablerte prinsippene (Bologna-
prosessen og Kvalitetsreformen var fortsatt ikke innført) 
ved å bygge på moduler: Første del skulle bestå av en felles 
innføringsmodul ved Senteret, knyttet til semesteremner i 
kjønnsstudier som allerede var etablert. Andre del skulle bestå 
av moduler som skulle tilbys ved Senteret og på faginstituttene, 
for studenter på hovedfag eller som påbygging i deres cand.
mag.-grad. 

Høsten 1999 kom undervisningen i gang med to 5-vekttalls-
moduler på hovedfagsnivå ved senteret: ett i Feministisk 
vitenskapsteori og ett under tittelen Temaer i kvinne-og 
kjønnsforskning; Kjønn og visuelle representasjoner. HF-
fakultetet hadde påtatt seg ansvaret for eksamen og godkjent 
studieplanene. I 2000 ble disse supplert med to moduler fra Det 
juridiske fakultet, tre moduler fra Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet og sju moduler fra Det humanistiske fakultet, samt 
nok et emne ved senteret, med temaet Internasjonalisme og 
feminisme. Målet var å gi studentene mulighet for fordypelse 
i aktuell kvinne- og kjønnsforskning og innsikt i feministiske 
teorier og metoder innenfor temaene. Studentene kunne gå opp 
til eksamen både på hovedfags- og lavere grads nivå, noe som 

ble signalisert med ulike fagkoder.
Våren 2000 kom også undervisningen i gang på de ny-

modulerte semesteremnene: Fire ukers innføringskurs på 
Senteret ble etterfulgt av semesteremnene Kjønn og kultur, 
Kjønn og samfunn, Kjønn og teologi, Kjønn og teknologi/
realfag, samt Kjønn og rett. Eksamen på innføringskurset var 
inkludert i eksamen på semesteremnene. 

Allerede i Bulletine 2-2000 rapporteres det om hvordan 
innføringskurset ble undervist og mottatt av studentene. 
Undervisningen var organisert med en felles forelesning og 
seminarer i tre grupper med to lærere i hver gruppe som 
representerte henholdsvis HF, SV, TF og Senteret. Pensumet 
var delt i tre bolker: Kjønn og makt, Kjønn og vitenskap og 
Hva er kjønn? Dessuten var det ‘ukens oppgave’ og ‘ukens 
video’ som skulle hjelpe til med å se sammenhengen mellom 
de teoretiske perspektivene i pensum og kjønn i hverdagslivet. 

Studentevalueringene viste at til tross for – eller kanskje på 
grunn av – at studentene følte de ble ‘presset’ til aktivitet, og at 
deler av pensum var krevende, var de svært fornøyde. Med stor 
egenaktivitet, variasjon i undervisningen og at tekstene bød på 
ulike perspektiver i kontrast. 

Bachelorprogrammet fra 2003
Mange beklaget at Bologna-prosessen og Kvalitetsreformen 
førte til at de etablerte gradene forsvant, og fryktet at med dette 
ville også studieløp innenfor de enkelte disiplinene forsvinne. 
På senteret ble dette sett som en mulighet for å starte opp en 
egen bachelorgrad for 25 studenter i Kjønn, feminisme og 
likestilling i 2003 i samarbeid med fakultetene. Programmet 
tilbød to studieretninger; en Likestillingslinje for studenter 
som ønsket praktisk arbeid med likestillingsspørsmål, og en 
studieretning med fagfordypning for studenter som ønsket å 
kvalifisere seg til opptak på et masterprogram i fagdisiplinen 
enten ved UiO eller andre universitet. I begge studieretningene 
inngikk to innføringsemner fra Senteret som obligatoriske 
(KFL1010 Innføring i tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier 
og KFL1020 Kjønn og vitenskap. Teorier om kjønn). Det 
var 80-gruppene som skilte dem. Fagfordypningslinjen 
innebar at 80 studiepoeng skulle gjennomføres i et av de 15 
fordypningsfagene, mens et emne ved senteret om Kjønn 
og vitenskap, som ble lansert våren 2004, var obligatorisk. 

Likestillingslinjen hadde obligatoriske emner som støttet 
opp under likestillingsarbeid og framfor alt det praktisk 
rettede emnet Humanistisk prosjektsemester. Da Humanistisk 
prosjektsemester ble nedlagt våren 2010, tilbød Senteret 
KFL2071 Prosjektemne for studenter på Tverrfaglige 
kjønnsstudier, Likestillingslinjen, for at disse studentene 
skulle få gjennomført sitt bachelorprogram. Deretter ble 
Likestillingslinjen lagt ned.

Bachelorprogrammet var altså meget tverrfaglig, senterets 
egne emner utgjorde bare 30 obligatoriske av gradens 180 
studiepoeng. Programevalueringen av bachelorprogrammet, 
som ble gjennomført for de første tre årene, viste da 
også at mange studenter syntes det var vanskelig å finne 
ut av den temmelig kompliserte strukturen – særlig på 
fagfordypningslinjen. Til tross for dette ble anbefalingen 
fra evalueringen at programmet skulle videreføres, men 
at det skulle legges mer vekt på å veilede studenter i 
sammensetningen av både fagfordypning og frie emner. Noen 
av fagfordypningene har falt bort, og inneværende år er antallet 
fagfordypninger redusert til 12.

Innføringsemnene er utfordrende – og populære
Høsten 2003 begynte undervisningen med emnene KFL1010 
Innføring i tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier i første del 
av semesteret, fulgt av KFL1020 Kjønn og vitenskap. Teorier 

Illustrasjon: Iben Sandemose fra Bulletine 2–2006

Vordende KFL-studenter i våre gamle lokaler i Sognsveien 70, fra 2003.
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om kjønn. Undervisningen besto av felles forelesninger og 
seminarer. I seminarene ble det lagt stor vekt på studentenes 
aktive deltakelse – i tråd med slik innføringskurset hadde 
vært organisert. KFL1010 hadde mappeinnlevering som 
eksamensform, og studentene forberedte seg med mange 
skriftlige innleveringer, responsgrupper og tilbakemeldinger 
fra lærere. Arbeidsformen i KFL1020 besto i større grad av 
muntlige innlegg og diskusjoner forut for hjemmeeksamen. 

Emnenes popularitet er godt dokumentert i den første 
programevalueringen fra 2004–2006. Nesten halvparten av 
studentene som tok eksamen, var ikke programstudenter, 
men valgte disse som frie emner. Resultatene fra disse emnene 
var meget gode idet 80–82% av studentene besto eksamen, 
noe som ble forklart med den tette og gode oppfølgingen, 
eller    med andre ord: at de pedagogiske oppleggene virket 
etter planen. Studentene var nødt til å jobbe mye med studiet,        
og det lønte seg. 

Årsenhet i tverrfaglige kjønnsstudier
Fra 2005 ble Årsenhet i tverrfaglige kjønnsstudier etablert. 
Dette var i utgangspunktet ment som et tilbud til studenter 
som ønsket kjønnsfaglig påfyll av relevans for sin yrkespraksis. 
I praksis har det vist seg at det særlig rekrutterer studenter 
rett fra videregående som er usikre på valg av studieprogram, 
og som vil prøve ut hva tverrfaglige kjønnsstudier er før de 
eventuelt søker seg inn på et bachelorprogram. Også i dette 
programmet er KFL1010 og KFL1020 obligatoriske, i tillegg 
til KFL2020 Menn og maskuliniteter, som ble tilbudt fra 
høsten 2004. I tillegg skal studentene velge tre emner med 
kjønnsperspektiv.

Frie emner og 40-grupper
I løpet av 2004–2005 ble det utviklet emner utfra etterspørsel 
– enten fra studenter eller UiO sentralt: Høsten 2004 
kom KFL2020 Menn og maskuliniteter og KFL2032 
Seksualitetsstudier og kjønn, og våren 2005 kom KFL2060 
Gender Equality in the Nordic Countries. Disse emnene ble 
også etablert som ‘heisemner’. Eksamen gis både på bachelor- 
og masternivå ved at det er nivåforskjell både i pensum og krav 
til eksamensbesvarelser, og emnene på masternivå har koder 
på 4000-nivå. Nye heisemner kom til etter hvert: KFL2080 
Kjønn og oppvekst fra 2011 og KFL2030 Aktuelle temaer i 
kjønnsforskningen, hvor temaet hittil har vært Kjønn, etnisitet 
og integrering. En kort periode, fra 2008 til 2010, tilbød 
senteret KFL2070 Prosjektpraksis og metoder for tverrfaglige 
kjønnsstudier. 

bulletine –  et kjempeløft 
for identitet og legitimitet
Høsten 1987 kom den ut, den første utgaven av Bulletine, omtalt som informasjonsbulletin/informasjonsbrev. 
Daglig leder Fride eeg-Henriksen var kjempestolt, den så så flott ut, hadde fått et morsomt, talende navn, 
en flott, symbolsk logo og en nydelig layout. Det utviklet seg raskt til å bli et ganske innholdsrikt magasin, 
som kom ut to ganger i året. Men hvordan og hvorfor så dette bladet dagens lys? Hvordan fikk vi det til i en 
situasjon med begrensede ressurser? og hvilken betydning fikk Bulletine i senterets etableringsfase?

Av Fride Eeg-Henriksen, tidligere og første daglig leder ved STK
frideeg@gmail.com

Bulletine 1/87 kom ut om lag ett år 
etter at Senteret åpnet høsten 1986. 
Da hadde styringsgruppen med 
Elisabeth Gulbrandsen som faglig 
koordinator holdt gode, faste hender 
om virksomheten, og flere studenter og 
forskere hadde kontorplass i lokalene 
i Ullevålsveien 105. Undertegnede var 
ansatt som daglig leder, og vi ventet 
på at forskningsleder Karin Widerberg 
skulle tiltre.

Integrering og nettverksbygging
«Eget hus med mange muligheter» var 
tittelen på min ‘leder’, med omtale av 
planer og muligheter for Senterets første 
prøveperiode. Jeg la vekt på at det ikke 
bare skulle foregå kvinneforskning som 
faglig virksomhet i lokalene våre. Vi 
skulle arbeide for å integrere kvinneperspektiver i forskning og 
undervisning på instituttene ved Universitetet i Oslo. Og vi skulle 
satse på bred, aktiv og løpende kontakt med kvinneforskere og 
kvinnelige forskere; være et møtested for forskere i og utenfor 
UiO. Jeg omtalte prioriteringen av Bulletine som et kjempeløft, 
og en markering av at nettverksbygging var viktig.

Navnekonkurranse 
og Iris i logoen
Styringsgruppen var aktivt med, og navnet på det nye bladet 
ble Bulletine etter en navnekonkurranse. Det ble Jan Brage 
Gundersen, universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Oslo 
(gift med professor Karin Gundersen, leder av styringsgruppen) 
som gikk av med seieren. Tidligere sekretær for gruppen, Grete 

Starheim, foreslo at Iris skulle erstatte 
universitetets Apollon i Senterets logo. 
Den gangen var det ikke noe krav om at 
alle enheter ved universitetet skulle bruke 
Apollon, så slik ble det. Illustratøren Finn 
Graff visualiserte Iris, og grafikeren Junn 
Paasche-Aasen gjorde resten. 

Personlig erfaring og 
internasjonal trend
Men hvor kom ideen til et eget 
informasjonsbrev/magasin fra? Vi som 
arbeidet med kvinneforskning, visste at 
det var vanlig å gi ut både egne tidsskrifter, 
nyhetsbrev og skriftserier ved de ulike 
kvinneforskningsenhetene rundt om i 
verden. Dette var en viktig del av å skape 
identitet og legitimitet for et framvoksende 
forskningsfelt. 

Vi tenkte vel også at Bulletine skulle være et nyttig 
og nødvendig supplement til Nytt om kvinneforskning, 
som Sekretariatet for kvinneforskning i Norges allmenn-
vitenskapelige forskningsråd (NAVF) ga ut. Dessuten ønsket vi 
å markere Senteret med den faglige virksomheten der som en 
egen enhet, og vi måtte selv kunne styre utsending av praktisk 
informasjon om for eksempel seminarer. I tillegg til Bulletine 
kan her nevnes at vi fra 1988 også ga ut en serie arbeidsnotater 
og enkeltstående kataloger og brosjyrer. Seminarprogram/
invitasjoner ble også sendt ut ved semesterstart, utenom 
Bulletine-utgivelsene.

Selv hadde jeg også ideer om hva Bulletine kunne bli, 
inspirert blant annet av magasinet Forskningspolitikk, som 
ble gitt ut av NAVFs utredningsinstitutt, der jeg arbeidet før jeg 

Emnene som tilbys fra Senteret, er ikke bare åpne for våre egne 
programstudenter, men for alle studenter ved UiO – enten som 
frie enkeltemner eller som grupper på 40 studiepoeng som er 
godkjente i disiplinene.

Masterprogrammet
Etter hvert ble det klart at atskillige bachelorstudenter ønsket 
å kunne gå videre på et masterprogram ved Senteret, noe 
de ga klart uttrykk for både i programrådet og i innlegg i 
Bulletine. Dette satt nok litt langt inne i senterets styre, der 
medlemmer fra andre enheter ved UiO bekymret seg for at 
de ikke ville rekruttere kjønnskompetente studenter til sine 
masterprogrammer. Men trykket fra studentene var stort, og 
fra høsten 2010 fikk noen mulighet til å ta et første emne som 
bare var åpent for studenter på et masterprogram: KFL4040 
Feminist theory. I løpet av dette året fikk Senteret tillatelse til å 
opprette et engelskspråklig masterprogram med ti studieplasser.  
Fra høsten 2011 var det et fullt program – i tillegg til 
KFL4040 besto det av KFL4000 Interdisciplinary Research 
Methodologies and Thesis Writing Course for Gender Studies, 
KFL4050 Theorising gender equality og KFL4090 Gender 
Studies Master’s Thesis. 

Hvor er vi i forhold til målsettinger?
Våren 2016 ble det gjennomført periodisk evaluering av 
samtlige tre programmer for perioden 2010–2014. Basert på 
diverse dokumenter fra Senteret, inklusive egenvurderingen, 
men også intervjuer med representanter fra studenter 
på bachelor- og masterprogrammene slo den eksterne 
evalueringskomiteen fast følgende: Programmene holder høy 
kvalitet, og de er ambisiøse. Studentene som ble intervjuet, 
forteller at læringsmiljøet er godt, og de er fornøyde med 
studiene. De enkelte emnene har et ambisiøst, teoretisk 
refleksjonsnivå, variert pensum som dekker en god og 
relevant bredde av moderne kjønnsforskning. De finner også 
enkelte forbedringspunkter som for samtlige program gjelder 
programplanenes kulepunkter, sammenhengen mellom 
fagfordypningene og kjønnsutdanningen i programplanene, 
samt arbeidslivsrelevans. Komiteen bemerker at Senteret er 
åpent for å finne løsninger og roses for en granskende holdning 
overfor egen virksomhet. 

HF-fakultetet, som fortsatt har ansvaret for eksamen og 
studieplaner, har gjennomgått evalueringen og har spørsmål 
og forslag til videre arbeid med programmene. Vi merker oss 
særlig at fakultetet foreslår utvidet samarbeid med fakultetets 
fagfordypninger. 
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begynte på Senteret, og fra skoletidsskriftet Praxis (Pax Forlag), 
der jeg hadde vært redaksjonssekretær. 

Frie midler, kronerulling og dugnad
Hvordan klarte vi å få til dette løftet – å gi ut en blanding 
av et faglig magasin og nyhetsblad – midt oppi alt annet? 
Det er nesten vanskelig for meg å skjønne det nå i ettertid, 
men vi hadde stor glede av noen ‘frie’ midler. Dem brukte vi 
blant annet til å engasjere forskere, studenter og andre, blant 
annet slik at Bulletine fra første stund kunne ha timelønnet 
redaksjonssekretær. Den første var Ragnhild Bugge, som var 
blant de første forskerne med plass ved Senteret. Så overtok 
Nina Heilmann høsten 1988, som etter hvert fikk utvidet og 
en del senere fast stilling som informasjonsmedarbeider. Hun 
har altså arbeidet med Bulletine i nesten 28 år, men nå som 
redaktør.  

Vi satset dessuten på det som nok var noe uortodokse 
metoder i Akademia: Frivillig ‘kronerulling’ fra leserne, en 
betalt abonnementsordning mente vi ville bli for ressurs-
krevende. For å få sendt Bulletine ut til abonnentene, 
organiserte vi dessuten ‘dugnad’. Senterets ansatte og 
‘beboere’, samt noen for anledningen timelønte barn, 
klistret adresselapper og la inn giroblanketter i hvert blad. 
Abonnenttallet (og vårt eget digitale adresseregister) økte 
stadig, i løpet av et par år var det på rundt 1200, og mange 
betalte inn. Portoutgiftene ble heldigvis betalt av universitetet 
sentralt. Så det gikk, takket være stor innsats fra mange hold. 
Antallet abonnenter fortsatte for øvrig å øke, og var på et 
senere tidspunkt på sitt høyeste med ca 3700.

Starten på kombinert magasin og nyhetsblad
Allerede den første utgaven hadde ganske variert stoff på sine 
åtte sider: kort presentasjon av hva det ferske Senteret skulle 
arbeide med, av Senterets første seminarrekke og av forskere 
og studenter som var tilknyttet Senteret, samt de ansatte. 
Et tverrfaglig undervisningstilbud, et såkalt semesteremne 
med tittelen Kjønn og kultur hadde eksistert noen år ved 
HF-fakultetet. Våren 1988 startet tilsvarende tverrfaglige, 
samfunnsvitenskapelige tilbud med tittelen Kjønn og samfunn 
ved SV-fakultetet. På den tiden ønsket ikke styringsgruppen 
at Senteret skulle gi undervisning, tanken var at dette ville 
frata fakultetene ansvar for å gjøre det. Så da satset vi i første 
omgang på å omtale det som fantes i regi av fakultetene, i 
Bulletine. En bokanmeldelse ble det også plass til.

Omfanget og bredden øker
Siden økte det på med aktiviteter og stoff til Bulletine. På 
mellom 12 og 16 sider per utgivelse kunne leserne finne 
ganske variert stoff, stort sett som relativt korte artikler og 
nyhetssnutter. Nedenfor er noe hentet fram, som viser litt av 
bredden. 

Karin Widerberg ble ansatt tidlig i 1988, og lanserte en 
handlingsplanen for Senteret for resten av prøveperioden, i nr. 
1/88 under nøkkelordene «Spydspiss» (innretning mot utvalgte 
institutter ved UiO) og «Utvikling» (Senteret som miljø og 
diskusjonsforum). Et år etter ble aksjonsforskningsprosjektet 

«Forståelser av kjønn» lansert. De konkrete resultatene av alt 
dette i form av rapporter og bøker ble omtalt etter hvert som 
de kom. Evalueringsrundene av Senteret, med forlengelse av 
prøveperioden, utsettelser og usikkerheten rundt Senterets 
framtid før vedtaket om ny femårig virkeperiode fra 1992, fikk 
også en god del spalteplass. 

Vi la ellers vekt på ikke bare å kunngjøre våre egne 
kommende seminarer, konferanser og kurs, men også å referere 
fra en del av dem i etterkant, slik at også de som ikke var til 
stede, kunne følge med på hva som foregikk. Undervisning 
med kvinneperspektiv ved andre enheter på Universitetet i 
Oslo var fast innslag i bladet. Det vil si ikke bare de nevnte 
semesteremnene, men også andre undervisningstilbud – 
eksempelvis ved krimi-nologi, kvinneretten, sosiologi og 
litteraturvitenskap.

Forsknings- og universitetspolitikk med ‘kvinnebriller’ var 
også et bredt, gjennomgående tema, som dessuten var en del 
av integreringsarbeidet. Noen utgaver hadde da temapreg, 
som «Hva er kvinneforskning?», og «Universitet på kvinners 
vilkår». Vi omtalte også den alternative forskningsmeldingen 
På kvinners vis, med kvinners råd, publiserte kommentarer 
til debatten om Elisabeth Fürsts bok Kvinner i akademia 
og en rapport fra et seminar vi arrangerte om vitenskapelige 
bedømmelser av kvinnelige forskere. Vi holdt oss altså 
ikke bare til kvinneforskning, men til kvinnelige forskeres 
situasjon, og hadde også omtaler av likestillingsarbeidet 
på Universitetet i Oslo. Dessuten bragte vi stoff om andre 
kvinneforskningsinstitusjoner i Norge, som evalueringen 
av NAVFs sekretariat, om opprettelse av sentre ved andre 
universiteter, i Trondheim i 1989.

Bokmeldinger var faste innslag i bladet, og omtale av 
Senterets lille bibliotek som var under oppbygging i samarbeid 
med Universitetsbiblioteket. Senteret hadde fra første stund 
utenlandske gjesteforelesere og gjesteforskere, også deres virke 
var synlig i Bulletines spalter. 

Lesere over hele landet og i brede kretser
Noen leserundersøkelse av Bulletines første år har vi jo ikke. 
Men vi fikk mange uformelle og positive tilbakemeldinger, som 
var en inspirasjon til å fortsette. Vi syntes vi klarte å lage et 
ganske variert og interessant blad, et magasin som også fant sin 
plass som supplement til Nytt om kvinneforskning.(Beatrice 
Halsaa har for øvrig skrevet om tidsskriftene i artikkelen 
«Norsk kvinne- og kjønnsforskning – med tidsskriftet som 
prisme» i Tidsskrift for samfunnsforskning 47(2)). 

Det ble også etablert andre sentre i Norge i siste halvdel av 
1980-tallet. Senter for humanistisk kvinneforskning ved 
Universitetet i Bergen i 1985, og som nevnt et tverrfaglig senter 
for kvinneforskning ved Universitetet i Trondheim i 1989. I 
noen år var vi likevel det eneste tverrfaglige senteret i Norge. 
Uten at det lå i mandatet, så vi nok disse første årene på hele 
landet som vårt nedslagsfelt, og vi fikk da også abonnenter fra 
alle landsdeler. Kanskje satt den nasjonale ambisjonen i oss 
også etterpå, da det kom andre tverrfaglige sentre til. De andre 
ga jo ikke ut magasinliknende publikasjoner.

Bulletine bidro sannsynligvis til at mange interesserte kom 
på våre arrangementer, og til at studenter og forskere fra inn- 
og utland søkte om kontorplass. Det bidro vel også til at vi 
fikk goodwill i brede kretser. Et tegn på dette kan være at i 
forbindelse med bekymring og rykter i 1991 om at Senteret 
kunne bli nedlagt, ble det stilt spørsmål i Stortinget om saken, 
som også fikk nyhetsdekning i radio. 

Nødvendig, identitetsskapende og legitimerende
Hvis noen spør meg om det var en klar og gjennomtenkt 
strategi at vi skulle gi ut akkurat en slik blanding av et faglig 
magasin og nyhetsblad, så er nok svaret at slik var det ikke. 
På mange måter bare ble det slik – jeg tror at i hvert fall jeg 
opplevde at dette var helt naturlig å gjøre hvis vi skulle nå 
målene som var satt for Senteret. 

Vi kan naturligvis stille spørsmål om hvordan situasjonen 
hadde vært om ikke vi hadde satset slik. Vi måtte jo sørge for å 
spre informasjon om vår virksomhet på et eller annet vis, og vi 
snakker altså om tiden før bruken av Internett tok av. 

Kunne vi satset på et enklere informasjonsskriv, og å skrive 
mer om Senterets faglige aktiviteter i Nytt om kvinneforskning 
og andre magasiner og tidsskrifter? Det vet vi jo ikke, men 
jeg tror ikke Senteret hadde blitt det det ble om ikke vi hadde 
satset så mye på Bulletine som vi gjorde. Bladet hadde nok 
stor betydning som identitetsskaper og skapte legitimitet for 
Senteret. 

Riktig nok var Bulletine et kjempeløft, tenker jeg i ettertid, 
men det var jammen også hele oppbyggingen av Senteret og 
kvinneforskningen for øvrig. Jeg kan ikke la være å assosiere til 
og snu litt på kvinnebevegelsens syttitallsslagord Vær realistisk 
– krev det umulige. Det var mye som ble krevd av oss, og 
relativt lite ressurser som ble stilt til disposisjon. Men vi var 
entusiastiske, ambisiøse og tross alt ganske realistiske, og fikk 
da til ganske mye – med Bulletine som en ganske viktig del. 
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livet med bulletine – intervju 
med redaktør nina heilmann
i 1986 ble senter for kvinneforskning (sFk) startet, og høsten 1987 utga senteret sin aller første 
informasjonsbulletin – som ble døpt Bulletine. Første sak het «eget hus – mange muligheter» og handlet 
om det nye kvinneforskningssenteret. Allerede på side to ble den nyfødte nyhetsbulletinen presentert 
og introdusert. senter for kvinneforskning skiftet navn til senter for kvinne- og kjønnsforskning (skk) 
og etter hvert til senter for tverrfaglig kjønnsforskning (stk), men navnet Bulletine besto. Lite visste vel 
redaktøren i 1987 at bladet skulle komme til å leve videre i nesten 30 år!

Av Ragni Indahl, kontorsjef, STK
ragni.indahl@stk.uio.no

Du kan lese mer om Bulletines fødsel 
og utviklingen av Bulletine i Fride 
Eeg-Henriksens artikkel her i dette 
nummeret, men for å oppsummere kort: 
Bulletine har kommet ut to ganger i 
året fra og med oppstart, med alskens 
informasjon om Senterets aktiviteter. 
Nina Heilmann startet som sekretær ved 
Senter for kvinneforskning før Bulletine 
kom i drift. Fra og med 1989 fikk hun 
jobben som redaksjonssekretær for 
Bulletine – seinere ble hun redaktør. Det 
er derfor ingen på senteret som kjenner 
bladet like godt som hun gjør! Det er 
vemodig og rart å tenke på at dette er det 
aller siste Bulletine! For Nina går av med 
pensjon i sommer, og dette – kombinert 
med det faktum at våre nettsider gradvis 
har tatt over flere av de funksjonene 
Bulletine har fylt – har ført frem til 
beslutningen om at dette blir det aller 
siste Bulletine. I hvert fall i det formatet 
og den formen som det har hatt til nå.

Tusen takk til Nina for utrettelig 
Bulletine-arbeid! Men før hun forlater 
Bulletine og STK, så vil vi gjerne få høre 
med redaktøren om hvordan det egentlig 
har vært å arbeide med dette bladet i alle 
disse årene.

Du har jobbet veldig lenge med 
Bulletine. Hva har du likt best?
– Med journalistfaglig bakgrunn er det 
utformingen (deskjobbing) som har vært 
morsomst. Å utforme og sette stoffet, 

finne illustrasjoner og jobbe med det 
språklige. Jeg liker å være kreativ og 
estetiker på samme tid. 

Det har også vært lærerikt å ha 
kontakt med bidragsyterne til de 
forskjellige utgavene. Jeg liker å få inn 

artikler om nye forskningsprosjekter og 
«referater» fra arrangementene våre. Jeg 
har stort sett møtt velvilje fra de jeg har 
spurt om å skrive referater. Ellers så har 
jeg nok syntes det innholdsmessig var 
fint å få stoff fra de fagene jeg selv har, 

som er etnologi og sosialantropologi. 
For eksempel en artikkel om etniske 
minoriteter og kolonialisme og religion 
på Grønland! Interessant har det også 
vært å lese om gjesteforskere fra inn- og 
utland sitt opphold, og hvilke inntrykk 
de sitter igjen med etter å ha vært hos 
oss på STK – og reisebrevene. Omtalen 
av de nominerte til STK-prisen og 
vinnerne har også vært viktig å få med 
hvert år (den årlige prisen STK tildeler 
beste UiO-masteravhandling med et 
kjønnsperspektiv).

Hvordan har det vært å bli kjent med 
STK gjennom Bulletine?
– Det jeg har lært mest av, er å 
jobbe sammen med den ansvarlige 
redaktøren for hver årgang, som oftest 
var senterlederen! Det å jobbe tett 
med ansvarlig redaktør, fikk meg til å 
komme mer inn i hva som rørte seg i 
ledelsen og hvor ‘trenden’ gikk innenfor 
forskningsområdene. Noen har vært 
spesielt engasjert i det redaksjonelle, 
mens i andre perioder har jeg drevet 
fram bladet mer selvstendig.

For noen forskere er det å skrive 
populærvitenskapelige artikler uvant, så 
en del av jobben har vært å korte ned på 
titler, ingresser og ‘kna’ brødtekst til et 
enklere språk og kortere setninger.

Bulletine har alltid fremstått som et 
delikat, pent og oversiktlig blad, hvor 
estetikk tydelig vektlegges. Men det 

gamle var også fint, selv om det hadde 
en helt annen stil. Var det en spesiell 
grunn til å gjøre en stor endring på 
layouten?
– Det gamle Bulletine ble av noen 
sagt å ha preg av et «husflids-aktig» 
utseende, og det var flere som ønsket 
en modernisering. Men deskjobben 
hadde da også preg av husflid i starten. 
Det har vært litt av en utvikling rent 
håndverksmessig, fra papirsats fra 
trykkeriet, med saks, papir og lim og 
med liming på linjeark, til InDesign 
og setting av tekst og bilder direkte 
på Macen. I begynnelsen syntes jeg 
det var skummelt å sette teksten 
elektronisk, med nye mer eller mindre 
brukervennlige layoutprogrammer – jeg 
strevde litt der! Men nå er det blitt mer 
rutine og morsomt å sette stoffet, se hvor 
mye det bygger på sidene og hvor jeg kan 
plassere bilder og illustrasjoner. 

Da Bulletine la om til ny design med 
nr. 1–2007, ble det spesielt tett jobbing 
med Harriet Bjerrum Nielsen, som da 
var ansvarlig redaktør (og senterleder), 
en grafisk designer og meg. Vi brukte 
mye tid på å finne en ny form! Men det 
ble både nytt format og ny layout, mens 
SFKs egen logo – IRIS, forsvant (se side 
25 om Bulletine). Den standardiserte 
STK-UiO-logoen ble tatt i bruk. 
Basisfargene for forsidene ble valgt til 
grått og rosa annethvert år, og det er 
fargene som bladet siden har beholdt.

Er det flere endringer av arbeidet med 
Bulletine som burde nevnes?
– Først var Bulletine et informasjonsblad 
med få sider, med aktuelle saker fra 
senteret. Vi hadde også informasjon 
om kvinneforskning og likestilling fra 
relevante, offentlige dokumenter. Etter 
hvert føyde vi til referater og artikler fra 
møter og seminarer, omtale om og fra 
forskere som kom og gikk og om nye 
forskningsområder - og mannsforskning. 

Vi har også hatt noen temanumre 
etter hvilke ‘eventer’ vi har hatt i ulike 
sammenhenger. Andre innholds-
endringer som kan nevnes, var da STK 
begynte med undervisning. Da lagde vi 
en spalte vi kalte ‘fra studieseksjonen’, 
og morsomme, men også faglig relevante 
artikler om studier og pensum på 
STK, også fra KFL-studentene og 
studentutvalget. De skrev om hvordan 
det var å være tilknyttet STK. Artiklene 
var stort sett overveiende positive – jeg 
husker bare en student som var litt 
kritisk! 

Tidligere ga vi ut Minibulletine, 
som omtalte våre arrangementer og 
seminarer. Siden ble det innlemmet i 
Bulletine som «NAPP-ut-sider» som 
vi kalte dem – midtsidene som ble 
distribuert eller hengt opp. Etter hvert 
fikk vi egne nettsider, og da begynte vi 
å annonsere alle STKs arrangementene 
her. Da ble seminarprogrammet redusert 
til kun korte kalendere på baksiden 
av bladet – det utvidete programmet 
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ridder i kjønnsforskning

Da kvinneforskningen startet i det små for vel 40 år siden, var det nok ikke noen som drømte om at feltet en 
dag ville bli hedret med den høyeste utmerkelse som finnes i det offisielle norge: Å bli Ridder av 1. klasse i Den 
kongelige norske st. olavs orden. Men dette har nå skjedd, i Hanne Haavinds skikkelse: 17. februar 2016 ble hun 
utnevnt som ridder i kjønnsforskning!
Av Harriet Bjerrum Nielsen, professor, STK
h.b.nielsen@stk.uio.no

Det var Norsk psykologforening og kolleger på Psykologisk 
institutt, UiO, som hadde innstilt Hanne Haavind til denne 
æresbevisningen. Men de kjønnsforskerne som var til stede ved 
utnevnelsen, var minst like fornøyde som psykologene. Hanne 
har nemlig levd et dobbeltliv i alle år – med to like intense faglige 
kjærlighetsforhold – til psykologien og til kjønnsforskningen. 
Psykologifeltet hadde nok ikke hatt så mange kjønnsperspek-
tiver uten Hannes innsats, men norsk og nordisk kjønnsforsk-
ning hadde heller ikke sett ut som den gjør i dag uten hennes 
vedvarende og sjenerøse, faglige og fagpolitiske innsats. Hanne 
har vært en voldsom kraft og inspirasjon for feltet. I løpet av 
de 40 årene hun har vært aktiv, har norsk kjønnsforskning gått 
fra å være en spredt, feministisk fagkritikk målbåret av unge 
kvinner uten fast jobb, til å være en relativt veletablert del av 
universitets- og forskningssystemet. 

Spennet i Hannes eget akademiske livsløp personifiserer dette 
stykke historie fra marginalitet til ridderorden: Som ung fors-
kerrekrutt ble hun forskningsleder i det nyopprettede Sekreta-
riatet for kvinneforskning i NAVF. Gjennom sekre-tariatet fikk 
norske kvinneforskere et sted å agere ut fra, legitimert av selveste 
Forskningsrådet. Resultatene av det kan neppe overvurderes. 
Det førte til solid grunnforskning innen feltet, og til en 30-årig 
periode med egne forskningsrådspro-grammer om kvinne- og 
kjønnsforskning, til opprettelse av sentre og professorstillinger 
over hele landet og informasjons-tjenesten Kilden. 

Hvis vi tar et langt sprang frem til 2010, inntok kjønnsforsk-
ningen, i Hannes skikkelse, den akademiske høyborgen 
Vitenskapsakademiet ved at hun ble gruppeleder på Senter 
for grunnforskning. Og nå har miljøet altså gjennom Hanne 
blitt utnevnt til ridder av 1. klasse. Da blir det kanskje litt 
vanskeligere fortsatt å hevde at feltet er marginalisert?

Hanne har vært en organisatorisk og fagpolitisk kraft uten 
sidestykke. Likevel bør hun aller mest fremheves som en faglig 
kraft som utrettelig har insistert på at kjønnsforskning skal 
være et kritisk korrektiv til fagdisiplinenes ignorering eller 
mistolkning av kjønnsdimensjonen. Det er noe annet enn 
likestilling eller kjønnsbalanse i forskning, noe Hanne for øvrig 
også har vært opptatt av. Men hun har vært en sterk fortaler for 

at kjønnsforskning er noe annet, nemlig et nødvendig og kritisk 
faglig tilskudd til forskningens innhold. Hun har insistert på 
at det ikke holder bare å se kjønn som en variabel. Kjønn 
utgjør et analytisk perspektiv som avdekker og reflekterer 
betydningen av kjønn i konstitueringen og forandringen av 
sosial virksomhet. Hanne har hatt en helt egen evne til å 
formulere dette poenget på stadig nye og slående måter, som 
f.eks. da hun i boka Kjønn og fortolkende metode (2000) 
argumenterte for betydningen av kjønn i analysen av ekteskap: 
Hvis gruppen av kvinner og gruppen av menn gjennom-
gående uttrykker samme grad av tilfredshet med ekteskapene 
sine, er det da det samme de er tilfredse med? Har kvinnene 
og mennene som har brukt målestokken til egenevaluering 
sammenlignet seg selv med andre i samme kjønnsbestemte 
ekteskapsposisjon, eller har de vurdert sin tilfredshet i forhold 
til andres tilfredshet i den andre posisjonen? Kanskje er 
spørsmålet galt stilt. For metoden mister betydningen av at 
kvinner er gift med menn, mens menn er gift med kvinner (vi 
får vel for en ordens skyld tilføye at dette er fra tiden før den 
kjønnsnøytrale ekteskapsloven).

Det er den faglige spensten, denne evnen til å vise hvordan 
kjønn som analytisk perspektiv plutselig får fram det åpen-
lyst urimelige og absurde i en tilvant kjønnsorden, som 
kjennetegner Hannes bidrag til kjønnsforskningen og som vil 
leve videre hos yngre generasjoner i mange år fremover. 

Professor Agnes Andenæs, professor emerita Hanne Haavind og 
seniorrådgiver Tove Beate Pedersen i Psykologforeningen.

Fo
to

: B
irg

itt
e 

Bø
gh

-O
ls

en

ble lagt ut på nettsiden. Det ble heller ikke så stressende å få 
bladet ferdig i begynnelsen av hvert semester, da oppdatert 
informasjon raskt kunne letes opp der.

Er det noen artikler eller noen numre du er spesielt fornøyd 
med, eller som du har likt spesielt godt å jobbe med?
– Det var det spesielt morsomt å jobbe med jubileumsnumrene 
i 2011. For eksempel det å finne informasjon om kvinnesaks-
forkjemperne i akademia opp gjennom historien. Spesielt å 
finne bilder av «de gamle pionerene», for eksempel av Ida 
Cecilie Thoresen da hun ble immatrikulert som første kvinne 
på Kristiania Universitet i 1882. Dette er numre som vi kanskje 
skulle ta litt ekstra vare på, som burde kunne brukes i en eller 
annen form utover STK og kanskje til og med i undervisningen 
på et eller annet nivå.

Hvordan går du fram når du leter opp bilder?
– Når jeg bestiller artikler av bidragsyterne, spør jeg alltid 
om de kanskje har noe tips som kan brukes til illustrasjon. 
Utover det så leter jeg etter bilder som egner seg i forhold til 
innholdet i artiklene. I begynnelsen brukte jeg kjempelang tid 
på å finne illustrasjoner, på jakt etter gode bilder, og jeg ønsket 
veldig å finne det ‘ultimate’ uttrykket. Jeg har også brukt Urd 
og Nylænde til det formålet. Jeg gikk også gjennom gamle 
ukeblader, fant blant annet vitsetegninger, som neppe ville 
egnet seg i dag. Jeg har i tillegg kjøpt bilder fra bildebyråer, men 
har prøvd å unngå det på grunn av kostnadene.

– Nå er det mest portretter og foto fra seminarene som 
benyttes. Men det er ikke alltid like lett å finne illustrasjoner til 
teoretiske kjønnsforskningstemaer. Jeg har alltid lagt vekt på at 
bildene skal være relevante i forhold til artiklene. Også når jeg 
leter etter forsidebilde, søker jeg et bilde som illustrerer noe av 
innholdet i bladet. Når jeg finner et bilde som passer, skriver 
jeg i kolofonspalten om hvorfor akkurat den illustrasjonen ble 
valgt. Synes det er kjempegøy når jeg finner de bildene jeg synes 
passer, men det krever jo også bruk av tid.

Har Bulletine noen gang vekket debatt?
– Bulletine var aldri ment som noe debattorgan, det er ikke 
egnet til det med bare to utgaver i året. Etter mediastorm i 
forbindelse med hjernevaskdebatten og debatten om hva 
kjønnsforskning er, publiserte vi noen oppsummerende 
kommentarer om dette. Det var mest for «å legge ballen død». 
Noen artikler har kanskje vært faglig «smale», men det har 
aldri kommet noen negative kommentarer på det. En gang fikk 
vi dog innspill fra en mannsforsker med kritikk av at det var 
få menn som bidro og at det nesten bare var kvinner som var 
avbildet! Etter det har jeg prøvd å bli litt mer nyansert, også hva 
forsidene angår. Men utover det har det bare kommet masse 
ros, og jeg har fått mange positive tilbakemeldinger når et nytt 
Bulletine blir publisert.

Å forlate STK for deg, er det i stor grad kanskje det samme 
som å forlate Bulletine?
– Bulletine har vært hjørnesteinen i min jobb som forsknings-
formidler på STK. Jeg har gledet meg til å arbeide med hvert 
eneste nummer! Av alle oppgaver jeg har hatt på STK (og det 
er ikke få), har Bulletinejobben – riktignok etter hvert sammen 
med arbeidet som webredaktør – vært det morsomste, og det 
blir rart å forlate både Bulletine etter 59 utgaver, og STK etter 
29 lærerike år! 

Nina Heilmann i arbeid med Bulletine ved en eldre årgang av Mac’en, 
fra Sognsveien 70 i 2003.

oM BU LLeti n e Ri DDeR Av 1 . kLAsse
Ar

ki
vf

ot
o:

 S
TK



32 BU LLETI N E 2 - 16

Returadresse:
             Senter for tverrfaglig

   kjønnsforskning
Universitetet i Oslo

Postboks 1040 Blindern
NO-0315 OSLO 

I boka Religion, Gender and Citizenship – Women of Faith, 
Gender Equality and Feminism, som ble lansert ved Senter 
for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved UiO 23. mai 2016, 
har Line Nyhagen og Beatrice Halsaa snakket med et utvalg 
av troende kvinner for å høre hvordan de selv reflekterer over 
spørsmål om likestilling, feminisme og medborgerskap. 

Boka er basert på 60 intervjuer foretatt med kristne og 
muslimske kvinner i Storbritannia, Spania og Norge og skildrer 
hvordan tro og religion kan være både en barriere og en ressurs 
for kristne og muslimske kvinners medborgerskap i Europa i 
dag.

 – Debatten om hvordan feminister, særlig i Vesten, skal 
forholde seg til religiøst troende kvinner som tilsynelatende 
omfavner patriarkalske, religiøse dogmer og tradisjoner, har 
pågått lenge, skriver KILDEN på sin nettside i et intervju med 
forfatterne. Historien om likestillingens framtog har basert seg 

på å bryte med samfunnets normer, for å oppnå like rettigheter.
– Vi var opptatt av ikke bare å beskrive muslimske mino-

ritetskvinners situasjon, men også å se denne i sammenheng 
med kvinner fra majoriteten, nemlig kristne kvinner. Dette 
ga studien et spennende, dobbelt komparativt perspektiv, der 
vi ikke bare så på forskjeller innad i Europa, men også på 
forskjeller mellom religiøse kvinner som tilhører ulike grupper 
innad i et samfunn. Vi ville finne ut om disse mangefasetterte 
identitetene – forskjell i etnisk tilhørighet, status som minoritet 
eller majoritet – utgjorde en forskjell når det kom til hvordan 
kvinnene levde ut sitt medborgerskap i hverdagen.

Boka er ett av resultatene fra det EU-finansierte prosjektet 
FEMCIT – Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The 
Impact of Contemporary Women’s Movements.
Les hele intervjuet på KILDEN: http://kjonnsforskning.no/ 

religion, Gender and Citizenship – Women 
 of Faith, Gender equality and Feminism 

Fra venstre: Line Nyhagen, er Reader in Sociology ved Loughborough University i England, og Beatrice Halsaa er 
professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO.
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